
ایلنا: نمایندگان مجلس شللورای اسللامی 
پللس از طرح سللوال از طیب نیا از پاسللخ وی 
قانع نشدند و این بار بار وزیر اقتصاد در موضوع 

مالیات ها، کارت زرد گرفت. 
این سللومین کارت زردی است که طیب نیا 

می گیرد. 
علی طیب نیا که برای پاسللخگویی به سوال 
مهرداد بذرپللاش در مورد مالیللات اصناف در 
جلسلله دیروز مجلس حاضر شللده بود پس از 
ارائلله توضیحاتی درباره این سللوال نتوانسللت 

نمایندگان را قانع کند. 
بر این اسللاس نمایندگان مجلس با 80 رأی 
موافللق؛ 105 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 
مجموع 211 نماینده حاضر اعام کردند که از 

پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند. 
محمللد حسللن ابوترابی فللرد، نایللب رییس 
مجلللس در واکنش به اظهللارات بذرپاش که 
معتقد بللود پس از دریافت سلله کارت زرد از 
سللوی وزیللر، اسللتیضاح وی باید در دسللتور 
کار قرار گیللرد گفت که چنیللن صراحتی در 
آیین ناملله وجود ندارد و حتی با دریافت سلله 
کارت زرد نیز اسللتیضاح وزیر در دسللتور کار 

قرار نخواهد گرفت. 
مهللرداد بذرپاش در طرح سللوال خود از وزیر 
اقتصاد در مللورد مالیات اصناف، اظهار کرد: قرار 
بود جلوی فرار مالیاتی کسانی که مالیات پرداخت 
نمی کنند گرفته شود درحالی که متاسفانه همه 
اصناف با مالیات درگیر شللده اند. اینها کسللانی 
هسللتند که دیندارند و خمس و زکات می دهند 
اما مثا برای یک مغازه خیاطی 600 درصد رشد 

مالیاتی وجود داشته است. 
ایللن نماینده مجلس با بیللان اینکه طی دو 
سللال عمر دولت یازدهللم نقدینگی 325هزار 
میلیللارد تومان بللاال رفته، افزود: شللما گفتید 
دولللت قبل یارانه داده و مسللکن مهر داده که 
اشتباه کرده اسللت. در این دولت چه شده که 

نقدینگی باال رفته است؟ 
وی بللا بیللان اینکه خرج دولللت 70 درصد 

رشد داشللته، خاطرنشان کرد: آیا این سیاست 
انقباضی اسللت؟ در همین حال میزان رشللد 
معوقات بانکی به باالی 92هزار میلیارد تومان 
رسیده اسللت آن وقت ما برای 5000 میلیارد 
تومللان سللاالنه وام ازدواج می گوییم این مبلغ 

را نداریم. 
این عضو کمیسللیون صنایع مجلس با تاکید 
بر اینکه باید تصمیمات متفاوت تری اتخاذ کرد 
گفت که قرار نیسللت با اخللذ مالیات مردم را 

تحت فشار قرار دهیم و آنها را اذیت کنیم. 
علی طیب نیا، وزیر امللور اقتصادی و دارایی 
در پاسللخ به سوال بذرپاش درخصوص آخرین 
وضعیللت درآمدهای مالیاتی سللال 93، اظهار 
کللرد: همان طللور کلله می دانیم اقتصللاد ما از 
یک بیماری مزمن رنج می برد و آن وابسللتگی 
اقتصاد به درآمدهای نفتی اسللت که موجبات 
آسللیب پذیری را فراهللم کللرده و در نتیجلله 
موجب تحمیل وابسللتگی به درآمدهای نفتی 

شده است. 
وزیللر اقتصاد خاطرنشللان کرد: وابسللتگی به 
درآمدهللای نفتی خللود را در دو بخش نشللان 
می دهد؛ نخسللت وابسللتگی بودجلله دولت به 
درآمدهای نفتی بوده و دیگری سللهم ناشللی از 
صادرات فرآورده های نفتی برای هزینه های جاری 
کشور و این شایسته نیست که نفت را بفروشیم 
و صللرف هزینه های جللاری کنیللم درحالی که 
درآمدهای ناشی از فروش ثروت های طبیعی باید 

صرف سرمایه گذاری شود. 
وی با بیللان اینکه وزارت اقتصاد طرح جامع 
مالیاتی را به عنوان یکی از پروژه ها اجرایی کرد 
بلله برخی نتایج اجرای این طرح در سللال 93 
اشاره کرد و گفت: مجموعا درآمدهای مالیاتی 
در سللال 93، 71 هزار میلیارد تومان بوده که 
نسبت به سال قبل 43.6 درصد افزایش داشته 
اسللت. همچنین درآمدهای گمرکی 13هزار و 
342 میلیارد تومان بوده که 66درصد نسبت به 
سللال قبل افزایش داشته و 122 درصد تحقق 
پیدا کرده اسللت. البته درآمدهای مالیاتی نیز 

نسللبت به سال 92 رشللد 40 درصدی داشته 
است. 

طیب نیللا ادامه داد: در سللال 93، 36 درصد 
منابللع دولت از نفت تامین شللده و 41درصد 
منابع دولللت از طریق درآمدهای مالیاتی بوده 
است که این نشانه تحقق سیاست ها و کاهش 
وابسللتگی بودجه دولت بلله درآمدهای نفتی 

است. 
وزیر اقتصاد درخصللوص درآمدهای مالیاتی 
مشللاغل از سال 81 تا 94 نیز اظهار کرد: طی 
13 سال درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط 
ساالنه 17.2 درصد افزایش داشته است؛ البته 
رشللد مالیات مشاغل از سللایر بخش ها کمتر 

بوده است. 
وی خاطرنشان کرد: در سنوات اخیر سازمان 
امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی 
نسللبت به مالیات مشللاغل اقدام کرده است و 
به رغم نرخ باال در سال 92، 9درصد و در سال 

93 نیز 12 درصد رشد داشته است. 
طیب نیللا همچنیللن اظهار کللرد: 8 درصد 
مودیللان مالیاتی در سللال 92 مشللمول نرخ 
مالیاتللی 4درصد رشللد شللده اند که بررسللی 
مالیللات وصولی در سللال 93 نشللان می دهد 
2میلیللون و 600هللزار مودی چیللزی حدود 
33درصللد از ایللن مودیان معللاف از پرداخت 
مالیللات بللوده و 41درصللد نیز کمتللر از یک 

میلیون تومان پرداخت کرده اند. 
وزیللر امور اقتصللادی و دارایی بللا تاکید بر 
کاهللش اتللکای بودجه دولت بلله نفت، گفت: 
امیدواریللم که بتوانیللم همین رونللد را ادامه 
دهیم تا با یک برنامه ریزی درست به اهدافمان 

دست یابیم. 
سوال از وزیر اقتصاد به رأی مجلس گذاشته 
شللد و نمایندگان با 80 رأی موافق، 105 رأی 
مخالللف و 10 رأی ممتنللع از مجمللوع 211 
نماینللده حاضر اعام کردند که از پاسللخ های 
وزیر اقتصاد قانع نشده اند و سومین کارت زرد 

را به وی دادند. 

وزیر تعللاون، کار و رفللاه اجتماعی بللا انتقاد 
از کسللانی کلله در طرح مسللکن مهر افللراد را 
به عنوان تعاونی سللاماندهی کردند، گفت: برخی 
از ساختمان های مسللکن مهر به دلیل استفاده 
از مصالح نامناسللب و پایه و اسللاس ضعیف باید 

تخریب شوند. 
علللی ربیعی در جریان بازدیللد از پانزدهمین 
نمایشللگاه بین المللی صنعت سللاختمان اظهار 
کرد: هم اکنون 900 هزار واحد مسللکن توسللط 
تعاونی مسکن سللاخته و تحویل داده شده و در 

حال حاضر 400 هزار واحد دیگر توسللط بخش 
تعاون در دست ساخت است.  ربیعی گفت: وجود 
نظارت در ساخت وساز تعاونی های مسکن موجب 
شده تا در این زمینه کارنامه قابل قبولی از سوی 
بخش تعاون ارائه شللود به نحوی که ساخت وساز 
تعاونی ها با هزینه تمام شللده کمتر و استحکام 

و دوام بیشتر همراه بوده است. 
همچنین بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون 
ایللران اظهار کللرد: صنعت سللاختمان یکی از 
بخش های مولد و اشللتغال زای کشللور به شمار 

می رود و امروز سللاختمان، موتور محرک توسعه 
اقتصادی محسوب می شود. 

وی بللا بیللان اینکه بخش مسللکن 15درصد 
اشللتغال کشللور را به خود اختصاص داده است، 
اظهار کرد: بخش تعاون با ارائه خدمات بی واسطه 

جلوی سوداگری در این بخش را گرفته است. 
او بللا تاکید بر ضللرورت تقویت صللادرات در 
بخش صنعت سللاختمان گفللت: تقویت بخش 
مسکن با تکیه بر نیروی انسانی ماهر و متخصص 

امکان پذیر خواهد بود. 

طبللق قانون مبللارزه با پول شللویی، بعضی از 
کسب و کارها و فعالیت ها در مجاورت پول شویی 
قرار دارند. اتهام پول شویی ندارند اما در مجاورت 
آن هسللتند، یعنللی کسللانی کلله می خواهند 
پول شویی کنند از این حوزه ها استفاده می کنند. 
بیللش از 40 هزار موسسلله خیریه در کشللور 
فعال هستند که این موسسه ها حاضر به افشای 
صورت هللای مالللی، میللزان منابللع درآمدی و 
هزینه های  خود نیسللتند. این موسسه ها ساالنه 
در قالللب کمپین های جمللع آوری کمک مالی، 
مبالغ هنگفتی کمک نقدی و غیرنقدی دریافت 
می کنند. از سللوی دیگری بسیاری از موسسات 
خیریه با تاسللیس شرکت های تجاری و صنعتی 
به فعالیت های اقتصادی نیز مشللغول هستند تا 
درآمد حاصل از آن را صرف امور خیر و کمک به 
نیازمندان کنند. بسیاری از این خیریه ها از ارائه 
صورت های مالی شللفاف خللودداری می کنند یا 
صورت های مالی شان حسابرسی نمی شوند و فاقد 

تاییدیه و اظهارنظر حسابرس هستند. 
درخصوص شللفافیت مالی و نحوه حسابرسی 
موسسللات خیریه و وظایف جامعه حسللابداران 
رسمی، سللعید جمشیدی فر، نایب رییس جامعه 
حسللابداران رسللمی در گفت وگو بللا ایلنا، گفت: 
خیریه هللا یکللی از محیط هللای حسللاس مالی 
اسللت. طبق قانون مبارزه با پول شویی، بعضی از 
کسللب و کارها و فعالیت ها در مجاورت پول شویی 
قرار دارند. اتهام پول شویی ندارند اما در مجاورت 

آن هستند، یعنی کسانی که می خواهند پول شویی 
کنند از این حوزه ها استفاده می کنند. مثا کسانی 
که می خواهند پول شویی کنند ناچار باید به سراغ 
سیسللتم بانکی بیایند. موسسات خیریه نیز یکی 
از جاهایی اسللت که در مجاورت پول شویی قرار 
دارد. زیللرا وقتی نام خیریه به میان می آید یعنی 
این موسسللات با اهداف خیر تشللکیل شده اند و 
بنا است که کمک های عام المنفعه بکنند. ورودی 
منابع موسسات خیریه کمک هایی است که مردم 
می کنند. شللاید در ثبت این کمک ها حسللاب و 
کتاب دقیقی وجود نداشللته باشد. در قانون 132 
قانون مالیات ها هم اشاره شده که تحت شرایطی 
کمک به برخی موسسات خیریه جزو هزینه های 
قابل قبول محسوب و به کاهش مالیات شرکت ها 

منجر می شود. 
جمشللیدی فر افللزود: اگر موسسللات خیریه، 
اسللتانداردهای  و طبللق  بشللوند  حسابرسللی 
حسللابداری گزارش های مالی مناسللبی داشته 
باشللند، قطعا به شللفافیت در این حوزه بسللیار 
کمللک و برخی ابهام ها را رفللع می کند. اما الزام 
به حسابرسی موسسللات خیریه را باید سازمان 
اوقاف و امور خیریه ایجاد کند. در واقع مراجعی 
که ناظر بر فعالیت موسسات خیریه هستند باید 

حسابرسی خیریه ها را الزامی کنند. 
نایب رییس جامعه حسللابداران رسمی در پاسخ 
به این پرسللش که »این اتهام در مورد موسسللات 
خیریه مطرح اسللت کلله هزینه های ستادی شللان 

باالست و بسیاری از برداشللت ها در قالب پرداخت 
حقوق انجام می شللود، آیا درخصللوص هزینه های 
سللتادی خیریه ها و پرداخت حقوق ستادی، قاعده 
و اسللتاندارد خاصللی وضع شللده اسللت؟«، گفت: 
ارگان هللای ناظللر در ایللن حللوزه، دو بخش اصلی 
دارد. یللک بخللش NGO هایی هسللتند که برای 
فعالیت هللای خیریه از طریق کمیسللیون ماده 10 
احزاب و انجمن هللا، مجوز گرفته اند و تحت نظارت 
وزارت کشور هستند. یک تعداد از موسسات خیریه 
و موقوفللات نیز تحت نظارت سللازمان اوقاف و امور 
خیریه هستند. این دو ارگان باید موسسات خیریه 
را ملزم و موظف به ارائه صورت های مالی حسابرسی 
شللده کنند و در مجامع عمومی شان شرکت داشته 
باشللند. تا این الزام از سوی وزارت کشور و سازمان 
اوقاف وضع نشود، جامعه حسابداران رسمی خودش 
نمی تواند به موضوع ورود داشته باشد و چنین الزامی 
را ایجاد کند. وی افزود: در مورد NGO ها، نماینده 
وزارت کشور در مجمع عمومی آنها شرکت می کند. 
موسسات خیریه باید ملزم شوند که در اساسنامه آنها 
قید شود که این موسسات حتما باید توسط اعضای 
جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شوند. گاهی 
اوقات برای حسابرسللی موسسه های خیریه از افراد 
حقیقی معتمد اما غیر حسللابرس استفاده می شود 
اما چون با حسللابداری و حسابرسللی آشنا نیست 
نمی تواند گزارش های کارشناسللی و فنی ارائه دهد. 
اما انجام حسابرسی توسط موسسات حسابرسی به 

ارائه اطاعات شفاف و قابل اتکا کمک می کند. 

این بار به خاطر مالیات

طیب نیا کارت زرد سوم را از مجلس گرفت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد
بخشی از مسکن مهر باید تخریب شود
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کسب وکار
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و ایجاد بازارهای کاذب

حدود یک مللاه اخیر مسللئله راه اندازی 
بورس مسکن در رسانه ها مطرح شده و...

یادگیری و درک ایده ها و روش هایی که 
می توانند راهنمای پیشرفت کارآفرینان...

مسلم نوری ابراهیم نکو 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
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 نرخ صفر مالیات
برای صنایع کوچک

سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی از سال 95 از پرداخت مالیات معاف می شوند

ابتدای هفتلله جاری، سللیدمحمدعلی سیدابریشللمی، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از در نظر گرفتن معافیت 
مالیاتی با شللرایط جدید بللرای بهره برداران شللهرک های 
صنعتی خبر داد. خبری که با توجه بلله جزییاتش می تواند 

اتفاقی خللوب را برای صنایللع کوچک رقم بزنللد.  معافیت 
مالیاتی برای سللاکنان شللهرک های صنعتی، خبر تازه ای 
نیست. بلکه پیش از این نیز در قانون مالیات های مستقیم، 
معافیللت مالیاتی با نرخ 50 تللا 100 درصد برای سللاکنان 

شهرک های صنعتی دیده شده بود اما اجرای آن همیشه با 
مشللکل مواجه بوده و یکی از مطالباتی بود که مدام از زبان 

ساکنان این شهرک ها مطرح می شد. حاال اما خبر 
از معافیتی می رسد که گویا ضمانت اجرایی ...

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در راه اندازی مهدکودکنگاه »فرصت امروز« به خدمت جدید مشترک سازمان انتقال خون و همراه اول

همکاری انسان دوستانه

بررسی وضعیت شرکت داروسازی زهراوی همه اتفاقات را به گردن  تبلیغات نیندازیم 

درآمدزایی از یک فعالیت فرهنگی - اقتصادی 
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تجهیزات  تولیدکنن��دگان 
صنعت نف��ت در تولید اقالم 
گام  حس��اس  و  اساس��ی 
توانمن��دی را برداش��ته اند و 
در مواجه��ه با ش��رکت های 
خارجی دغدغه ای ندارند زیرا 
کار هرگز مونتاژ نبوده اس��ت 
و ب��ه دانش فنی روز دس��ت 
یافته ان��د. ب��ه گفت��ه فعاالن 
تولید محصوالت  بخش،  این 
اساس��ی صنعت نفت دور از 

دسترس نیست. 
وزارت نف��ت ای��ن روزه��ا 
مهمان ش��رکت های برتر در 
صنعت نفت اس��ت؛ مهمانی 
ک��ه هر کدام ب��رای تصاحب 
بخ��ش عم��ده از ب��ازار این 
در  صنع��ت حت��ی حاضرند 
را  امتیازات��ی  نخس��ت  گام 
به ای��ران بدهن��د. این میان 
نگران��ی فع��االن اقتصادی و 
تولیدکنن��دگان صنعت نفت 
از  ب��ازار داخل��ی  اش��باع  از 
محصوالت خارجی به دغدغه 
اصل��ی تبدیل ش��ده اس��ت. 
اگرچ��ه رییس جمه��ور برای 
حل این دغدغ��ه نظر نهایی 
را اع��الم کرد ام��ا نمی توان 
در براب��ر آین��ده مبه��م این 
صنعت ب��رای تولیدکنندگان 

پیش بینی شفافی داشت. 
در این میان تولید کنندگان 
که  نف��ت  صنع��ت  داخل��ی 
ب��ا ت��الش بس��یار در دوران 
تحریم س��عی کردن��د همراه 
خوب��ی ب��رای وزارت نف��ت 
باش��ند دوران پس��اتحریم را 

با  برای جوینت ونچر  فرصتی 
شرکت های خارجی می دانند 
ت��ا بتوانند نقاط ضعف ش��ان 
را شناس��ایی کنن��د و قوت 

ببخشند. 
ام��ا بدون ش��ک یک��ی از 
اص��ول اصلی ب��رای جوینت 
ت��وان ش��رکت های  ش��دن، 
داخلی اس��ت که در صورت 
بومی سازی  راستی آزمایی در 
می توانن��د  تولیدات ش��ان 
اعتم��اد بخش مقابل را جلب 
و راه موفقی��ت را برای خود 
کنند.  و شرکت ش��ان هموار 
ش��اید از دی��د بس��یاری از 
برتر،  ش��رکت های خارج��ی 
در  داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
برابر دانش فنی و تکنولوژی 
روز حرفی برای گفتن نداشته 
بخش خصوصی  ام��ا  باش��ند 

داخلی نظر دیگری دارد. 

بخش خصوصی دغدغه ای 
در راستی آزمایی ندارد

مدیرعامل  کاظمی،  حسن 
ش��رکت پارت سازی مشهد و 
تولید کننده تجهیزات صنعت 
نفت با اش��اره به اینکه بیش 
از 70درصد از انواع کاالهای 
م��ورد نیاز صنع��ت نفت در 
ش��ده  بومی س��ازی  کش��ور 
امروز«  به »فرص��ت  اس��ت، 
این بخش  می گوید: »ب��رای 
بح��ث دانش بنی��ان ک��ردن 
مس��ئله  و  نیس��ت  مط��رح 
توسعه  برای  س��رمایه گذاری 
اس��ت. در دو س��ال گذشته 
تولیدکنن��دگان ای��ن اق��الم 

اگر با ظرفی��ت 40 درصدی 
فعالیت داشتند تنها به دلیل 
نب��ود نقدینگی کاف��ی برای 
توس��عه، نبود ب��ازار مطمئن 
ازای��ن رو  ب��وده  و ص��ادرات 
ش��رکت های خارج��ی برای 
شرکت های  با  شدن  جوینت 
را  زمان��ی  تنه��ا  داخل��ی 
ک��ردن  بین الملل��ی  ب��رای 

تعامالت شان نیاز دارند.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
تولیدکنن��دگان ایرانی موفق 
ش��دند ت��ا 10 قل��م کاالی 
بومی س��ازی  را  اساس��ی 
کنن��د، می افزای��د: »با وجود 
تولید این کااله��ا خریداران 
داخل��ی ب��ا احتی��اط از این 
اق��الم اس��تفاده می کنن��د و 
ترجیح می دهند که س��ازنده 
داخلی با شرکت های خارجی 
ش��وند  برن��د جوینت ونچ��ر 
از  اساس��ی  کااله��ای  زی��را 
برخوردار  باالیی  حساس��یت 
البته در 30درصد  هس��تند. 
باق��ی اقالم صنع��ت نفت به 
دلیل نب��ود توجیه اقتصادی 
ورودی  تولیدکنن��دگان 

کمتری داشته اند.«
اس��ت:  معتق��د  کاظم��ی 
در  واقع��ی  بخش خصوص��ی 
راس��تی آزمایی ش��رکت های 
جوین��ت  ب��رای  خارج��ی 
ونچ��ر نگران��ی ن��دارد زی��را 
صادق هس��تند، اگر دانش��ی 
دارد حقیق��ی اس��ت و هرگز 
کاالی  م��ورد  در  ادعای��ی 
بدون شک  نداش��تند  خاص 
در مواجه��ه با ش��رکت های 

خارج��ی دغدغ��ه ای ندارند. 
از  برخ��ی  می��ان  ای��ن  در 
شرکت های خصولتی هستند 
که بدون کس��ب دانش فنی 
تعدادی از اقالم صنعت نفت 
را مونت��اژ کردن��د و تاکید بر 

بومی سازی دارند. 
فع��ال  ای��ن  دی��د  از 
بای��د  بخش خصوص��ی 
ی��ا  نف��ت  وزارتخانه ه��ای 
از  عم��ده ای  صنع��ت بخش 
را  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
واقعی  بخش خصوص��ی  ب��ه 
منتق��ل کنند ت��ا این بخش 
بتوان��د توس��عه یاب��د. ای��ن 
فرصت��ی خواهد بود تا عالوه 
ایج��اد اش��تغال ب��رای  ب��ر 
نیروهای داخلی کشور را در 
منطقه برتر کند. شرکت های 
خارج��ی به خوب��ی می دانند 
که صنعت نفت ایران تش��نه 
در  اما  است  س��رمایه گذاری 
ای��ن می��ان آنچ��ه موفقیت 
را ب��رای ایران رق��م می زند 
بخش خصوصی  ب��ه  اعتم��اد 
اس��ت تا در کن��ار دولت به 
کم��ک  تکنول��وژی   انتق��ال 

کند. 

توانایی باالی 
تولیدکنندگان داخلی

احم��د جدی��ر، مدیرعامل 
ش��رکت مدیری��ت،  تدارکات 
و س��اخت ط��وس یک��ی از 
س��ازندگان دکل حفاری در 
این باره ب��ه »فرصت امروز« 
»ش��رکت های  می گوی��د: 
داخلی در ساخت تجهیزات با 

کمبود سرمایه مواجه هستند 
و اگر قرار به راستی آزمایی از 
س��وی ش��رکت های خارجی 
باش��د بدون ش��ک در مقوله 
فن��ی  دان��ش  و  تکنیک��ی 
حرف��ی ب��رای گفت��ن دارند 
زیرا معتقدم که هیچ دانشی 
برای ایرانی ها دس��ت نیافتنی 
نیس��ت برای نمونه ایران به 
دست  هس��ته ای  غنی سازی 
یافت آیا دانش فنی س��اخت 
تجهی��زات نفت س��خت تر از 

غنی سازی هسته ای است.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
ش��رکت های خارج��ی برای 
ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
س��رمایه های مح��دود دارند 
و تنه��ا چیزی ک��ه آنها را به 
ایران می کشاند، سود فراوان 
»تحریم  می افزای��د:  اس��ت، 
موجب شد تا تولیدکنندگان 
دانش فنی مورد نیازش��ان را 
کسب کنند. معتقدم قدرت و 
تولیدکنندگان داخل  توانایی 
کم نیس��ت و اگر قرار باش��د 
ش��رکت های خارج��ی برای 
شرکت های  با  شدن  جوینت 
توانمن��دی  ش��رط  ایران��ی 
بگذارند، ش��رکت های معتبر 
خواهند  دریافت  قبولی  نمره 

کرد.«
وی در پاس��خ به اینکه آیا 
در س��اخت  ش��رکت طوس 
دکل و تجهیزات آن می تواند 
برابر شرکت های خارجی  در 
راس��تی آزمایی کند، صراحتا 
اعالم می کند که این توانایی 

وجود دارد. 

آمادگی تولیدکنندگان صنعت نفت در راستی آزمایی شرکت های خارجی

خارجیهاتوانایرانیرامیپذیرند

وزی��ر نفت گف��ت: جمهوری 
ای��ران ب��رای حضور  اس��المی 
مجدد ژاپن در پروژه های نفتی 
و بخش باالدس��تی این صنعت 
 آم��اده مذاک��ره با این کش��ور 

است. 
به گزارش ایرن��ا، بیژن زنگنه 
دی��روز در حاش��یه دی��دار ب��ا 
هی��ات ژاپنی در پاس��خ به ایرنا 
درخص��وص احتمال بازگش��ت 
ژاپنی ه��ا ب��ه پروژه ه��ای نفتی 
غ��رب کارون، اظه��ار داش��ت: 
مش��خصی  پ��روژه  م��ورد  در 
تفاه��م نکردیم اما به ش��رکت 
ش��رکت ها  س��ایر  و  اینپک��س 
 اع��الم کردیم آمادگی گفت وگو 

وجود دارد. 
زنگن��ه در جمع خبرنگاران 
امروز جلسه  کرد:  خاطرنشان 
خوبی ب��ا معاون وزیر اقتصاد، 
و  ژاپ��ن  تج��ارت  و  صنع��ت 
برگزار  این کشور  شرکت های 
ش��د. در این جلسه در مورد 
و گش��ودن  روابط  گس��ترش 
ب��اب جدی��دی در تعام��الت 
و تج��اری می��ان  اقتص��ادی 
دو کش��ور مذاکرات��ی انج��ام 
گرف��ت. امکان هم��کاری در 
تجارت  و  باالدس��تی  بخ��ش 
در  س��رمایه گذاری  نف��ت، 
و  پاالی��ش  پتروش��یمی، 

ایرانی  مشارکت ش��رکت های 
و ژاپنی در توس��عه تجارت و 

فناوری وجود دارد. 
زنگنه ب��ا بیان اینک��ه آینده 
خوب��ی را در روابط دو کش��ور 
پیش بین��ی می کنی��م، اف��زود: 
رواب��ط دو کش��ور ب��ه دلی��ل 
ب��رای  ظالمان��ه  تحریم ه��ای 
مدت��ی دچ��ار وقفه ش��ده بود 
ام��ا با لغو تحریم ه��ا این روابط 
توس��عه خوب��ی خواه��د یافت. 
ژاپنی ه��ا می توانن��د در زمینه 
سرمایه گذاری و تجارت ال. ان. 

جی فعال باشد. 

انتقال فناوری ژاپنی به ایران
دایشیرو یاماگیوا، معاون وزیر 
اقتصاد، صنای��ع و تجارت ژاپن 
نی��ز پ��س از مالقات ب��ا زنگنه 
گف��ت: ب��ا مقام��ات جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه انرژی و 
انتقال فناوری بحث و گفت وگو 
کرده ای��م. مذاک��رات خوب��ی با 
طرف ایران��ی درخصوص نفت، 
منابع طبیعی و سایر حوزه های 

اقتصادی انجام شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه پ��س از 
توافق هسته ای اخیر چراغ قرمز 
در روابط با ایران به چراغ س��بز 

تبدیل شده است، افزود: مقامات 
دولتی ژاپن و مدیران 21 شرکت 
از این کشور در این دیدار حضور 
دارند که نشان دهنده عالقه مندی 
مقامات دو کش��ور برای توس��عه 

مناسبات است. 
روابط  کرد:  وی خاطرنش��ان 
ایران و ژاپن در آینده توس��عه 
خوبی یافته و به س��طح باالیی 
زمینه ه��ای  رس��ید.  خواه��د 
هم��کاری  ب��رای  متع��ددی 
می��ان دو طرف وج��ود دارد و 
شرکت های ژاپنی آماده فعالیت 
در آنها هس��تند. ش��رکت های 

زی��ادی ب��رای حض��ور در این 
هیات اعالم آمادگی کرده بودند 
اما به دلیل برخی محدودیت ها 
تنها 21 شرکت برای حضور در 

ایران انتخاب شدند. 
دول��ت ژاپ��ن پیش ت��ر اعالم 
ک��رده بود ک��ه پ��س از توافق 
هس��ته ای وین در بازار ایران و 
ازجمله در بخ��ش انرژی فعال 
خواهد شد و مایل به مشارکت 
در طرح های نفت��ی، صنعتی و 

زیرساختی این کشور است. 
همچنی��ن در بیانی��ه وزارت 
اقتصاد، تج��ارت و صنعت ژاپن 
تاکید شده که دایشیرو یاماگیوا 
حام��ل پیام ژاپن برای توس��عه 
و گس��ترش روابط اقتصادی با 
ایران بعد از رفع تحریم ها است. 
گفتنی اس��ت که شرکت های 
ژاپنی که س��ابقه حضوری فعال 
در صنعت پتروش��یمی و بخش 
باالدس��تی نفت ایران را داشته و 
چندین طرح بزرگ پتروش��یمی 
را در کش��ورمان اج��را کرده اند، 
تمایل خ��ود را ب��رای حضوری 
دوب��اره در ایران اع��الم کرده اند. 
پاالیش��گاه های ژاپن��ی حتی در 
دوران تحریم نیز به خرید نفت از 
ایران ادامه دادند و این کشور جزو 
پنج خریدار نفت ایران در دوران 

تحریم به شمار می رود. 

آمادگی ایران برای حضور مجدد ژاپن در پروژه های نفتی

خبر

نیروگاه

گــاز

برق

بهینهسازی

به منظور شفاف سازی قیمت برق
 دولت مکلف به تعیین قیمت انواع 

سوخت مصرفی نیروگاه ها شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف 
کردند به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، 
قیمت انواع س��وخت مصرفی نیروگاه ها را براس��اس 

ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین کند. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلس��ه علنی دیروز 
)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی و در ادامه بررسی 
ط��رح حمایت از صنعت برق کش��ور، م��اده 3 این 
ط��رح را ب��ا 143 رأی مواف��ق، 25 رأی مخالف و 9 
رأی ممتن��ع از مجموع 238 نماینده حاضر تصویب 

کردند. 
براس��اس ماده 3 این طرح، دولت مکلف اس��ت به 
منظور شفاف س��ازی قیمت تمام ش��ده برق، قیمت 
انواع س��وخت مصرفی نیروگاه ها را براس��اس ارزش 
حرارتی س��وخت تحویلی تعیین کند. در اجرای این 
ماده تفاوتی بی��ن نیروگاه ه��ای دولتی و خصوصی 

وجود ندارد. 

با ورود هیات پاکستانی 
ساخت خط لوله واردات گاز از 

ایران تعیین تکلیف می شود

معاون ام��ور بین الملل و بازرگان��ی وزیر نفت گفت: 
هیاتی از پاکستان در روزهای اخیر به تهران سفر کرده 
و مذاکراتی را با وزارت نفت درخصوص از سرگیری روند 

احداث خط لوله صادرات گاز ایران انجام داده است. 
ایرن��ا  ب��ا  در گفت وگ��و  زمانی نی��ا  امیرحس��ین 
درخص��وص آخری��ن وضعی��ت اح��داث خ��ط لوله 
صادرات گاز به پاکس��تان، اظهار داشت: البته هنوز 
مذاک��رات نهایی نش��ده و بحث ه��ای مقدماتی در 
جریان اس��ت. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت افزود: پاکس��تانی ها برای از س��رگیری احداث 
خط لوله واردات گاز از ایران اظهار عالقه کرده اند. 

وی اضافه کرد: احتماال ساخت خط لوله صادرات 
گاز ایران در داخل خاک پاکس��تان با سرمایه گذاری 
پاکس��تانی ها اجرا می شود. براساس قراردادی که در 
س��ال 1387 میان ایران و پاکستان به امضا رسیده 
باید تا دس��امبر س��ال 2014 می��الدی گاز ایران به 
پاکس��تان ارس��ال شود. کار س��اخت بخشی از خط 
لول��ه که در خاک ای��ران قرار دارد تقریب��ا به پایان 
رسیده، اما اسالم آباد تاکنون از ساخت این خط لوله 
خودداری کرده و صرفا در 21 اسفندماه سال 1391 

ساخت نمادین این خط لوله را کلنگ زنی کرد. 
پاکس��تانی ها در س��ال های اخیر ادعا می کردند که 
به علت تحریم، امکان تامی��ن منابع مالی احداث این 
خط لوله را ندارند. با پایان مهلت پاکستان برای احداث 
خط لوله واردات گاز از ایران در دسامبر 2014، تهران 
می تواند برای طلب خس��ارت تاخیر در س��اخت این 
خط لوله به مراجع داوری بین المللی شکایت کند، اما 
تاکنون چنین اقدامی انجام نداده اس��ت. چندی پیش 
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، اعالم کرده بود که 
قرار اس��ت مذاکراتی بین تهران و اسالم آباد انجام شود 
تا ضمن تعیین مهلت زمانی بیش��تر به پاکستان برای 
اح��داث این خط لوله، در برخی م��واد این قرارداد نیز 

تجدیدنظر شود. 

اکسپرس تریبون: 
ایران به اروپا و حتی عربستان گاز 

صادر خواهد کرد 
یک مش��اور بین المللی در بخش انرژی با اش��اره به 
احتمال باالی صادرات گاز ایران به اروپا در س��ال های 
آتی گفت: بس��یاری از کش��ورهای اطراف ایران حتی 
عربستان در خلیج فارس در چند سال آینده به واردات 

گاز طبیعی از ایران نیاز پیدا خواهند کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه اکسپرس تریبون، 
انتظ��ار می رود توافق هس��ته ای تاریخی بی��ن ایران و 
قدرت های جهانی جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر 
منطقه ای تقوی��ت کند و لغو تحریم ه��ا باعث ارتقای 
قابل توجه همکاری های ایران در بخش انرژی و دیگر 

بخش های اقتصادی شود. 
مهدی کاظم زاده، مدیرعامل شرکت مشاوران انرژی 
افراز مس��تقر در انگلیس به روزنامه اکسپرس تریبون 
می گوید: البته که جایگاه ایران پس از توافق هسته ای 
تقویت ش��ده است، اما به خاطر داشته باشید که ایران 
برخالف عربستان اقتصاد متنوع تری دارد و لغو تحریم ها 
به رشد بسیاری از بخش های اقتصادی این کشور منجر 

می شود و صرفا مربوط به نفت و گاز نیست. 
شرکت مشاوران افراز یکی از بزرگ ترین شرکت های 
ارائ��ه اطالع��ات مفصل به ش��رکت های نف��ت و گاز 

بین المللی درباره  بخش انرژی ایران است. 
کاظم زاده درباره پروژه خط لوله ایران  پاکستان گفت: 
کار روی ای��ن پروژه  به دلیل تحریم ها متوقف نش��ده 
اس��ت بلکه درواقع به دلیل ناتوانی پاکستان در تامین 
هزینه های احداث بخش مربوط به خود و ساخت خط 

لوله بوده است. 
وی در پاس��خ به س��والی با اش��اره به ع��دم تعادل 
منطقه ای در عرضه گاز گفت: بس��یاری از همسایگان 
ایران در خلیج فارس در س��ال های آتی به واردات گاز 
طبیع��ی از ایران نیاز پیدا خواهند کرد. این کش��ور ها 
ش��امل ام��ارات، کویت و حتی عربس��تان هس��تند و 
ای��ران این ظرفیت را دارد که با توس��عه میدان گازی 

پارس جنوبی به آنها گاز طبیعی بدهد. 

مدیرعامل توانیر: 
مشکلی در صادرات برق به عراق 

وجود ندارد
مدیرعامل توانیر گفت: مشکلی در صادرات برق به 
عراق وجود ندارد و تمام خطوطی که بین جمهوری 
اس��المی ایران و عراق برمبنای قرارداد موجود تعهد 
شده وصل است و مشکل خاصی در این زمینه وجود 

ندارد. 
آرش کردی در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به اخبار 
منتش��ره درخصوص قطع خطوط انتقال برق ایران 
به عراق، اظهار داش��ت: حسب اطالعات دریافتی از 
مرکز دیسپاچینگ ملی که در حقیقت مرکز کنترل 
واردات، صادرات و همه مسائل مربوط به برق کشور 
اس��ت، خوش��بختانه محدودیتی در زمینه صادرات 

برق به عراق وجود ندارد. 
وی گفت: هم اینک تمام خطوطی که بین این دو 
کشور برمبنای قرارداد موجود تعهد شده وصل است 

و مشکل خاصی وجود ندارد. 
کردی افزود: طی روز گذش��ته و در ساعات پیک 
مص��رف، حدود هزار مگاوات ص��ادرات برق به عراق 
داشته ایم که در برخی روزها تا هزار و 400 مگاوات 
نیز قابل افزایش است و اگر مشکلی از سوی عراقی ها 
اعالم شده احتماال مربوط به شبکه داخلی خودشان 
است و ربطی به صادرات برق از سوی ایران ندارد. 

وی بیان داش��ت: مطابق تعه��دات موجود بین دو 
کشور، ساالنه بین 4تا 5میلیارد کیلووات ساعت برق 

از جمهوری اسالمی ایران به عراق صادر می شود. 
این گ��زارش حاکی اس��ت، ط��ی روزه��ای اخیر 
خبرگ��زاری رویترز طی گزارش��ی اع��الم کرده بود 
براثر انفجاری که یک تاسیس��ات برق رس��انی را در 
ش��رق عراق هدف قرار داد، جری��ان برق از ایران به 
این کش��ور دچار اختالل ش��ده و این موضوع باعث 
وخیم تر شدن وضعیت کمبود برق در عراق در حالی 
می ش��ود که م��وج گرما از یک هفت��ه پیش در این 

کشور آغاز شده است. 
ای��ن خط انتق��ال برق در منطق��ه ای صحرایی در 
فاصل��ه حدود 20 کیلومتری غرب ش��هر مندلی در 
اس��تان دیاله قرار داشت. مقامات عراقی در این باره 
اعالم کردن��د براثر انفجار در این خ��ط انتقال برق، 
ظرفیت ش��بکه برق این کشور 400 مگاوات کاهش 

پیدا کرده است. 

استاندارد جدید مصرف سوخت 
خودروهای سنگین اجرایی می شود 

ریی��س اس��تاندارد تدوین معی��ار و ممیزی مصرف 
سوخت در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره 
به ارسال استاندارد جدید مصرف سوخت خودروهای 
س��نگین به سازمان ملی اس��تاندارد، گفت: به زودی با 
ابالغ س��ازمان ملی استاندارد، این اس��تاندارد اجرایی 

می شود. 
مری��م مهدی ن��ژاد با اش��اره ب��ه اس��تاندارد 83٦1 
خودروه��ای س��نگین، نیمه س��نگین و راهس��ازی و 
کش��اورزی اظهار کرد: در دنیا و همچنین در کشور ما 
استاندارد مصرف سوخت خودروهای سنگین براساس 

تست موتور با واحد گرم بر کیلووات ساعت است. 
ریی��س اس��تاندارد تدوین معی��ار و ممیزی مصرف 
سوخت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به 
اینکه معیار استاندارد مصرف سوخت برای خودروهای 
س��نگین براس��اس کاربرد آنها متفاوت اس��ت، گفت: 
استاندارد خودروهای سنگین از سال 85 باید اجرایی 
می شد ولی متاسفانه از دو سال گذشته اجرای آن آغاز 
ش��د. مهدی نژاد با بیان اینکه استاندارد قبلی براساس 
حج��م موتور بود، یادآور ش��د: اس��تاندارد خودروهای 
سنگین پارس��ال بازنگری ش��د و ابهاماتی داشت که 
بهبود داده شد و استاندارد جدید براساس توان موتور 

تدوین شد. 
به گفته وی، اس��تاندارد جدید مصرف سوخت ویژه 
خودروهای سنگین به دو دسته جاده ای و غیرجاده ای 
تقسیم بندی ش��ده که در هر دو مورد پارامتر پیوسته 
توان موتور بوده که براساس آن معیار مصرف سوخت 

مشخص شده است. 
ریی��س اس��تاندارد تدوین معی��ار و ممیزی مصرف 
س��وخت با اش��اره به اینکه اس��تاندارد جدید مصرف 
سوخت خودروهای سنگین به سازمان ملی استاندارد 
ارس��ال شده است، گفت: به زودی با ابالغ سازمان ملی 

استاندارد، این استاندارد اجرایی می شود. 
وی با بیان اینکه مرکز تس��ت خودروهای س��نگین 
یکی از مشکالت پیش رو اس��ت، اظهار کرد: تنها یک 
مرکز تست خودرو سنگین به عنوان آزمایشگاه همکار 
در کش��ور وجود داش��ت که به تازگی یک مرکز جدید 
دیگر نیز تاییدیه اس��تانی سازمان ملی اس��تاندارد را 

دریافت کرده است. 
مهدی ن��ژاد با اش��اره به اینک��ه بس��تر اجرایی این 
استاندارد آماده اس��ت، تصریح کرد: براساس ماده 12 
قانون اصالح الگوی مصرف نیز ش��رکت بهینه س��ازی 
مصرف س��وخت برای همکاری در همه زمینه ها اعالم 

آمادگی کرده است. 
ریی��س اس��تاندارد تدوین معی��ار و ممیزی مصرف 
سوخت با بیان اینکه تست موتور خودروهای سنگین 
زمان بر اس��ت و باید زیرساخت هایی بسته به هر موتور 
آماده ش��ود، به پای��گاه خبری وزارت نف��ت افزود: در 
شرایط مناسب، به طور متوسط می توان دو موتور را در 

ماه تست کرد. 

الهه ابراهیمی



ج��اری،  هفت��ه  ابت��دای 
سیدابریشمی،  سیدمحمدعلی 
وزیر صنع��ت، معدن  مع��اون 
و تج��ارت از در نظ��ر گرفت��ن 
معافیت مالیاتی با شرایط جدید 
برای بهره برداران ش��هرک های 
صنعت��ی خب��ر داد. خبری که 
با توج��ه به جزییاتش می تواند 
اتفاق��ی خوب را ب��رای صنایع 

کوچک رقم بزند. 
معافیت مالیاتی برای ساکنان 
ش��هرک های صنعت��ی، خب��ر 
تازه ای نیس��ت. بلک��ه پیش از 
این نیز در قان��ون مالیات های 
مس��تقیم، معافی��ت مالیاتی با 
ن��رخ 50 تا 100 درص��د برای 
ساکنان ش��هرک های صنعتی 
دیده ش��ده بود ام��ا اجرای آن 
همیشه با مشکل مواجه بوده و 
یک��ی از مطالباتی بود که مدام 
از زبان س��اکنان این شهرک ها 
مطرح می ش��د. ح��اال اما خبر 
از معافیت��ی می رس��د که گویا 
ضمانت اجرایی بیشتری دارد. 

مع��اون  مقیم��ی،  فرش��اد 
س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و 
شهرک های صنعتی ایران، در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت و گو 
درباره جزییات این تسهیالت 
می گوی��د: »موض��وع معافیت 
مالیات��ی ب��رای بهره ب��رداران 

جدی��د، از زمان��ی ک��ه بحث 
تولی��د  از  حمای��ت  الیح��ه 
مطرح ش��د در دست بررسی 
ق��رار گرفت. ای��ن موضوع از 
طرف سازمان صنایع کوچک 
پیشنهاد ش��د و وزارتخانه نیز 
از آن حمایت کرد. پیش��نهاد 
سازمان این بود کسانی که به 
ش��هرک های صنعتی می آیند 
مالیات��ی  معافی��ت  از  بای��د 
خوشبختانه  باشند،  برخوردار 
دولت نیز ب��ا آن موافقت کرد 
و در نهای��ت در قال��ب قانون 
رقابت پذیر  تولی��د  موانع  رفع 
توسط مجلس شورای اسالمی 
این گونه به تصویب رسید که 
اگر کس��ی واح��دش را داخل 
شهرک صنعتی به بهره برداری 
برساند، به مدت پنج سال در 
مناطق توسعه یافته و 10 سال 
در مناطق کمتر توس��عه یافته 
از معافی��ت مطل��ق مالیات��ی 
یعنی مالی��ات بردرآمد با نرخ 

صفر برخوردار می شوند.«
اج��رای  زم��ان  درب��اره  او 
ای��ن قان��ون بی��ان می کن��د: 
»دولت اکن��ون در حال تهیه 
آیین نامه های آن اس��ت. برای 
تدوی��ن آیین نام��ه جلس��اتی 
و  اقتص��اد  ام��ور  وزارت  ب��ا 
محیط زیست  سازمان  دارایی، 
و  مدیری��ت  س��ازمان  و 
برنامه ری��زی کش��ور برگ��زار 

داخل  کردی��م. ش��هرک های 
شهرهای  30 کیلومتر  ش��عاع 
ب��زرگ پیش از ای��ن معافیت 
مالیاتی نداشتند که در قانون 
جدی��د ای��ن واحده��ا نیز از 

معافیت برخوردار شدند.«
مقیم��ی می افزاید: »اجرای 
ای��ن قان��ون از ابتدای س��ال 
1395 خواه��د ب��ود. تصویب 
آیین نامه ها زمان بر اس��ت و از 
س��وی دیگر در قان��ون برنامه 
پنجم توس��عه اج��ازه افزایش 
معافی��ت مالیات��ی در ط��ول 
اجرای برنامه داده نشده است 
بنابرای��ن ب��رای اینک��ه حکم 
قان��ون برنام��ه پنج��م لطمه 
نبیند اج��رای ای��ن قانون به 
ابت��دای س��ال 95 ک��ه پایان 
برنامه پنجم توس��عه اس��ت، 
واحده��ای  و  ش��د  موک��ول 
ابتدای  از  می توانن��د  تولیدی 
س��ال آین��ده از ای��ن امکان 

بهره مند شوند.«
ک��ه  الحاقی��ه ای  طب��ق 
در س��ال 1382 ب��ه قان��ون 
مالیات ه��ای مس��تقیم اضافه 
ش��د، معافیت مالیات��ی برای 
ساکنان ش��هرک های صنعتی 
در نظر گرفته ش��د، مش��وقی 
که هی��چ گاه آنگون��ه که باید 
اجرایی نش��د، در مواردی هم 
ک��ه اجرا ش��د تولیدکنندگان 
معتقد بودند با توجه به اینکه 

در چند س��ال نخس��ت اصوال 
بنگاه ه��ا درآم��دی ندارند که 
درآمد  ب��ر  مالیات  بخواهن��د 
پرداخت کنند، چنین مشوقی 

بی فایده است. 
صنای��ع  س��ازمان  مع��اون 
کوچک در این زمینه توضیح 
می دهد: »اساسا در سال های 
راه ان��دازی واحدها،  ابتدای��ی 
هزینه بسیار باالست به همین 
دلیل اس��ت که دولت در این 
بی��ن نقش حمایت��ی به خود 
می گیرد تا این کس��ب و کارها 
بتوانند ب��ه فعالیت خود ادامه 
دهن��د. طبیعی اس��ت که در 
درآم��د  ابتدای��ی  س��ال های 
بنگاه ه��ا پایین اس��ت اما اگر 
قرار باشد از این درآمد کم هم 
مالیات دریافت ش��ود، توانایی 
می یاب��د.  کاه��ش  واحده��ا 
100 هزار توم��ان در روزه��ای 
آغازی��ن فعالی��ت ی��ک بنگاه 
یک  برای  با 100 هزار توم��ان 
بنگاه چند ساله متفاوت است. 
نکته دیگر این اس��ت که قرار 
نیس��ت دولت همیشه از یک 
بنگاه حمایت کن��د بلکه باید 
خود واحد تولیدی توانایی این 
را داشته باشد که پس از چند 
س��ال نیازی به این حمایت ها 

نداشته باشد.« 
او ادام��ه می ده��د: »دلیل 
اجرایی نش��دن این قانون هم 

ب��ه درون دول��ت برمی گردد. 
خوش��بختانه در ح��ال حاضر 
ب��ا همت��ی ک��ه درون دولت 
نمی کنیم  فک��ر  افتاده،  اتفاق 
از این پس مش��کل خاصی در 
اجرای قانون باش��د. بخشی از 
اجرا نش��دن این قانون هم به 
ای��ن موضوع بر می گش��ت که 
نیمی از برخی ش��هرک ها در 
و  بود  ش��عاع 30 کیلومت��ری 
نیم��ی دیگر خارج از ش��عاع 
اتفاق  همین  30 کیلومت��ری، 
اج��رای قان��ون را با مش��کل 
اینکه  مواجه می ک��رد. ضمن 
در چند س��ال گذشته اساسا 
اعتقادی به اجرای این قوانین 

وجود نداشت.«
درباره  مقیم��ی همچنی��ن 
تف��اوت ای��ن قانون ب��ا قانون 
قبل��ی اظه��ار می کن��د: »در 
قان��ون قبل��ی م��دت زم��ان 
تا  مالیات��ی چه��ار  معافی��ت 
هشت س��ال بود و واحدهای 
تولی��دی از 50 درصد معافیت 
مالیاتی برخوردار بودند اما در 
این قانون مدت زمان معافیت 
پنج تا 10 س��ال ب��ا نرخ صفر 
مالیات��ی اس��ت. همچنین در 
ای��ن قان��ون دیده ش��ده که 
اگر می��زان معافی��ت مالیاتی 
ثبتی  س��رمایه  تا 50 درص��د 
شرکت نرس��د، مجددا تمدید 

خواهد شد.«

سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی از سال 95 از پرداخت مالیات معاف می شوند

نرخ صفر مالیات برای صنایع کوچک

انجم��ن  ریی��س  نای��ب 
اعالم  پروفی��ل  تولیدکنن��دگان 
کرد: اعمال سیاس��ت های تعرفه 
ترجیح��ی بی��ن ای��ران و ترکیه 
پروفیل ه��ای  س��لطه  زمین��ه 
بی کیفیت این کش��ور ب��ر بازار 

ایران را فراهم کرده است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
محم��ود صداقت، نای��ب رییس 
پروفیل  تولیدکنن��دگان  انجمن 
یو. پی. وی. س��ی  پنج��ره  و  در 
ویستابس��ت،  مدیرعام��ل  و 
تصریح ک��رد: همین امر موجب 
کل  از  95درص��د  ت��ا  ش��ده 
حج��م پروفیل ه��ای وارداتی به 
محصوالت تولیدی کشور ترکیه 
اختصاص یابد و متاس��فانه اقالم 
وارداتی از این کشور حتی توان 
رقاب��ت ب��ا تولیدات درجه س��ه 

ایرانی را هم ندارند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه هیچ گونه 
نظارتی از س��وی س��ازمان ملی 
اس��تاندارد بر ای��ن روند صورت 
این  اتخ��اذ  نمی گی��رد، گف��ت: 
از  غیرکارشناس��ی  تصمی��م 
س��وی وزارت صنعت بس��یاری 
از واحدهای تولی��دی داخلی را 
زمین گی��ر ک��رده و توقف تولید 

آنها را در پی داشته است. 
اب��راز نگرانی از  صداق��ت ب��ا 
کاه��ش تعرف��ه واردات پروفیل 
اف��زود:  15 درص��د،  ب��ه   32 از 
دس��ت کم انتظار می رفت دولت 
در راستای اتخاذ این تصمیمات 
مشورت  مربوطه  تش��کل های  با 
می ک��رد و با یکباره تعرفه زمینه 
بالتکلیف��ی و س��ردرگمی بی��ن 
پروفیل  داخلی  تولیدکنن��دگان 
یو. پی. وی. سی را فراهم نمی کرد. 
در ح��ال حاض��ر ظرفیت نصب 
شده پروفیل در کشور 150 هزار 
تن ب��وده و این در حالی اس��ت 
که نیاز کش��ور به پروفیل حدود 
60 هزار تن در س��ال است که از 
این می��زان 40 هزار تن از داخل 

و مابقی از مح��ل واردات تامین 
می شود. 

او با اش��اره ب��ه اینکه در حال 
از  20درص��د  ح��دود  حاض��ر 
ای��ن  داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
محصول فعالیت خود را متوقف یا 
به حالت نیمه تعطیل درآورده اند، 
تصریح کرد: تغییر تعرفه واردات 
بس��یاری  اعتراضات  که  پروفیل 
را در پی داش��ت، چه��ار مرحله 
در کمیس��یون ماده یک بررسی 
ریی��س  نهای��ت  در  ام��ا  ش��د 
س��ازمان توس��عه تجارت اعالم 
ک��رد که از دالی��ل و توضیحات 
تولیدکنندگان داخلی قانع نشده 

است. 
ان�جم��ن  ری�ی���س  ن�ای���ب 
پروفی��ل  ت�ول�ی�دکن�ن���دگان 
ط��ی  گف��ت:  یو. پی. وی. س��ی 
زیادی  اخیر تالش های  یک سال 
را برای متقاعد کردن مس��ئوالن 
به  ذیربط  اجرایی  دس��تگاه های 
کار گرفتی��م اما وزیر صنعت هم 
اعتقاد داش��ت که چون نرخ ارز 
مرجع دو برابر افزایش یافته پس 
تعرف��ه واردات پروفیل هم باید 
کاهش پیدا کند ک��ه این دلیل 

نیز به هیچ وجه منطقی نبود. 
صداق��ت تصری��ح ک��رد: این 
اظهارات در حالی مطرح شد که 

در کنار افزای��ش نرخ ارز مرجع 
هزینه ه��ای تامی��ن م��واد اولیه 
تولیدکنن��دگان ای��ن بخش هم 
افزایش یافته اس��ت و دولت باید 
حمایت ه��ای الزم را از صنع��ت 

پروفیل کشور داشته باشد. 
صداق��ت به جلس��ه خ��ود با 
رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد 
برای لغو مجوز ورود پروفیل های 
نا مرغوب به کش��ور اشاره کرده 
و گف��ت: در ای��ن جلس��ه خانم 
پیروزبخت اع��الم کرد که مجوز 
توس��ط ممیزی ها  پروفیل  ورود 
ص��ادر می ش��ود و چ��ون آنها با 
نمونه شاهد این مجوزها را صادر 
می کنند و استاندارد پروفیل هم 
تشویقی است، سازمان استاندارد 
اهرم فش��اری برای این موضوع 

ندارد. 
ویستابس��ت،  مدیرعام��ل 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه متاس��فانه 
پروفیل های  اجباری  اس��تاندارد 
داخلی برداش��ته ش��ده و جای 
آن را اس��تانداردهای تش��ویقی 
گرفته اس��ت گفت: این موضوع 
باعث می ش��ود هیچ محدودیتی 
ب��رای واردات پروفیل به کش��ور 
وجود نداش��ته باش��د و سازمان 
اس��تاندارد نیز خود اذعان کرده 
که نمی تواند نظ��ارت الزم را بر 

به  نامرغوب  پروفیل های  واردات 
کشور داشته باشد. 

صداق��ت در رابط��ه ب��ا رکود 
ب��ر  آن  تاثی��ر  و  ساخت و س��از 
فعالیت صنعت پروفیل کشور نیز 
افزود: رکود ساخت و ساز تاثیرات 
منف��ی 30 درصدی ب��ر فعالیت 
پروفیل  صنعت  تولیدکنن��دگان 
داش��ته اس��ت البته در کنار این 
موض��وع 20 درص��د مش��کالت 
این صنعت نیز ناش��ی از کاهش 
تعرف��ه واردات پروفیل نامرغوب 
به کش��ور اس��ت؛ چرا که رقابت 
ناس��المی را در س��طح ب��ازار به 

وجود می آورد. 

فضای رقابتی برای تولیدات 
داخل فراهم شود

همچنین محمدجواد اقدامیان، 
رییس هیات مدیره ویستابست و 
عض��و انجم��ن تولیدکنن��دگان 
و  در  یو. پی. وی. س��ی  پروفی��ل 
پنجره ایران نیز با بیان اینکه در 
سال هایی که تحریم های سخت 
ب��ر کش��ور تحمیل ش��د، تالش 
کردیم با استفاده از ظرفیت های 
داخلی ب��ر افزایش رون��د تولید 
ملی و رس��یدن ب��ه خودکفایی 
بپردازی��م، اظهار ک��رد: حداقل 
داخلی  تولیدکنن��دگان  انتظ��ار 

این اس��ت ک��ه در دوران پس از 
رقابتی تر  تحریم ش��رایط جهت 
فراهم  داخل��ی  تولیدات  ش��دن 
ش��ود، در چنین شرایطی دولت 
باید تالش کن��د تا حد امکان از 
واردات کاالهایی که در تولید آن 
ب��ه خودکفایی و م��ازاد ظرفیت 
به عمل  جلوگی��ری  رس��یده ایم 
کفای��ت،  و  تدبی��ر  ب��ا  و  آورده 
مورد  را  داخل��ی  تولیدکنندگان 

حمایت خود قرار دهند. 
اقدامی��ان گف��ت: هم��ه م��ا 
امیدواری��م درهای کش��ورخیلی 
س��ریع ب��از و ارتب��اط موث��ری 
برقرار ش��ود و صادرات کاالهای 
غیر نفت��ی رونق گیرد، ولی از آن 
ط��رف نگرانی هایی برای صنعت 
به وج��ود می آید که مب��ادا این 
ش��رایط منجر به واردات بی رویه 
کاالی س��اخته ش��ده، خصوصا 
بی کیفیت به داخل کشور شود. 

ش��رکت  هیات مدیره  ریی��س 
ویستابس��ت با بیان اینکه نباید 
ب��ازار داخلی دو دس��تی تقدیم 
شرکت های خارجی شود، افزود: 
تجربه نش��ان داده است، سابقه 
خوبی در این زمینه نداشته ایم و 
درآمد ارزی 700 میلیارد دالری 
م��ا در س��ال های طالی��ی نفتی 
هزینه ش��د و پیامد آن تعطیلی 
دو هزار بنگاه اقتصادی، بیکاری 
نیم میلیون نفر از جوانان، واردات 
و  بی کیفی��ت  کاالی  بی روی��ه 
اشتغال زایی برای خارجی ها بود. 
اقدامی��ان خاطرنش��ان ک��رد: 
تولی��د و صنع��ت، پ��س از لغو 
مواج��ه  دوره ای  ب��ا  تحریم ه��ا 
خواهد ش��د که می ت��وان از آن 
به عنوان دوره رنسانس اقتصادی 
یاد ک��رد. م��ا تولیدکنن��دگان، 
اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک 
اهمیت  تلق��ی می کنیم.  تکلیف 
جای��گاه اقتص��اد مقاومت��ی، راه 
تولیدکننده ه��ای ایران��ی را ب��ه 

خوبی روشن کرده است. 

سلطه پروفیل های بی کیفیت ترکیه بر بازار ایران با تعرفه ترجیحی
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مجتمع زغال سنگ گلندرود در 
یک قدمی انتخاب پیمانکار

مناقصه برای انتخ��اب پیمانکار بهره بردار مجتمع 
زغال س��نگ گلن��درود ب��ه زودی انجام می ش��ود و 
پیمانکار منتخب می تواند عملیات اس��تخراج در این 

معدن را آغاز کند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید 
م��واد معدنی ای��ران، این مجتمع از س��ال 83 به 
بخش خصوصی واگذار ش��د و تا س��ال 93 هم در 
اختی��ار این بخش ب��ود تا اینکه در س��ال 93 به 
ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران واگذار و 
پروانه بهره برداری به نام این شرکت صادر شد اما 
ب��ه دلیل اینکه بهره بردار ای��ن معادن توانایی فنی 
کافی نداشته و به تونل ها آسیب و خسارات جدی 
وارد کرده است، در یک سال گذشته با بهره گیری 
از ت��وان ح��دود 40 نی��روی فن��ی، تعمی��رات و 
آماده س��ازی تونل های آس��یب دیده انجام شده و 
تاکنون 2029 مترمربع از این معدن تعمیر ش��ده 

است. 
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدن��ی ایران در نظر 
دارد ب��ا برگزاری مناقصه اقدام ب��ه انتخاب پیمانکار 
بهره بردار کن��د که احتماال در دو هفته آینده آگهی 

مناقصه منتشر خواهد شد. 
قدیمی تری��ن  از  گلن��درود  زغال س��نگ  مع��دن 
معادن کش��ور با ذخیره قطعی یک و نیم میلیون تن 
زغال سنگ در 35 کیلومتری جنوب شهرستان نور و 

در منطقه کوهستانی واقع شده است.

سیستم بانکی کشور، تحت شمول 
ماده20  قانون رفع موانع تولید قرار گرفت

دبی��رکل انجم��ن صنایع نس��اجی ای��ران گفت: 
بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات مانند س��ایر 
بانک های کش��ور تحت ش��مول ماده 20 قانون رفع 

موانع تولید قرار گرفتند. 
محمدمه��دی رییس زاده با اش��اره ب��ه برگزاری 
جلس��ه هیات وزیران )مورخ 15 مرداد سال جاری( 
و تصوی��ب آیین نامه م��اده 20 قان��ون رفع موانع 
تولی��د اف��زود: تولیدکنندگانی ک��ه در بانک های 
مذک��ور حس��اب دارن��د، می توانند از تس��هیالت 

ماده 20 استفاده کنند. 
وی ضم��ن مثب��ت توصیف کردن ای��ن تصمیم و 
پایان بخش��یدن به بالتکلیفی برخ��ی از صنعتگران 
و تولیدکنن��دگان اضافه کرد: هن��وز نکاتی در مورد 
معوقات بانکی وجود دارد که باید مورد توجه بیشتر 

مسئوالن  امر قرار گیرد. 
دبیرانجمن صنایع نس��اجی ای��ران با بیان این 
مطلب ک��ه معموال آیین نامه بای��د از نص صریح 
قانون پیروی کند؛ بیان کرد: در قانون ش��رایطی 
پیش بینی ش��ده که بدهکاران معوق ارزی طبق 
نرخ روز گش��ایش برحسب شرایطی که آیین نامه 
تعیی��ن می کند، می توانند از آن اس��تفاده کنند 
و با اس��تناد به آیین نام��ه مصوب روز 31 تیرماه 
هیات دول��ت، 25 درصد معوق��ات را به نرخ روز 
گش��ایش پرداخ��ت کنند ک��ه در آیین نامه اخیر 
این موضوع مدنظر قرار گرفته اما در س��ایر مواد 
به این نکته اش��اره شده که برای محاسبه ارزش 
حال بده��ی اش��خاص برمبنای ای��ن آیین نامه، 
کلیه تس��هیالت پرداختی قب��ل از 4 مهر1391 
)تاری��خ تول��د ارز مبادل��ه ای( با ن��رخ ارز مرجع 
)هزار و 226توم��ان( ثابت ش��ده اس��ت و پس از 
تاریخ مذکور، اعالم ش��د مجموع بدهی ها ضربدر 
دالر هزار و 226  تومان��ی یا معادل ارزهای آن روز 
محاس��به خواهد ش��د و دیگر پس از این تاریخ، 
بدهی ارزی تبدیل به ریال و برمبنای نرخ س��ود 

20درص��د حرک��ت کنن��د. 
وی اف��زود: تاریخ تول��د ن��رخ هزار و226 تومانی، 
7 بهم��ن 1390 بود در حالی که پیش از این تاریخ، 
ن��رخ دیگری وجود داش��ت و اگ��ر بخواهیم از نص 
صریح قانون تبعیت کنیم باید »نرخ روز گش��ایش« 
مدنظر قرار گیرد، مگ��ر اینکه واقعا متقاضیان، حائز 
ش��رایط مندرج در قان��ون و آیین نامه مورد اش��اره 

نباشند. 
ب��ه گفت��ه ریی��س زاده، اگرچ��ه دولتمردان 
به وی��ژه وزیر صنعت تالش بس��یاری در زمینه 
حمای��ت از تولی��د و تصویب ای��ن آیین نامه به 
خ��رج دادند اما باید توجه داش��ته باش��یم که 
آیین نامه مذک��ور از لحاظ قانونی جای تامل و 

تعمق بیشتری دارد. 
دبیرکل انجمن صنایع نس��اجی ای��ران در بخش 
دیگر ای��ن مصاحبه به برگزاری نخس��تین جلس��ه 
ش��ورای سیاس��ت گذاری پولی و ارزی در ارتباط با 
تدوین برنامه شش��م توسعه اشاره کرد و افزود: یکی 
از محورهای مهم برنامه ششم توسعه، سیاست های 
پولی و ارزی اس��ت که ریاس��ت این ش��ورا برعهده 
رییس کل بانک مرکزی، آقای دکتر س��یف است و 
از س��ازمان های مختلف دولتی و خصوصی من جمله 
اتاق بازرگان��ی، اتاق تع��اون و... نمایندگانی حضور 

دارند. 
وی بی��ان داش��ت: فرصت بس��یار ارزش��مندی 
اس��ت تا اندیش��مندان، فرهیخت��گان، خبرگان و 
کارشناس��ان بخش های مختلف اقتصادی کش��ور 
نقطه نظرات خود را در مورد برنامه شش��م توسعه 
با دبیرخانه ش��ورای سیاس��ت گذاری پولی و ارزی 
)س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( در میان 

بگذارند.

پس از 13 سال خواب آلودگی
مرکز تست جاده ای خودرو سال 
آینده به بهره برداری می رسد

مرک��ز آزمون ج��اده ای خودرو با وجود گذش��ت 
بیش از یک دهه از زمان آغاز عملیات اجرایی شدن 
آن س��ال آینده به بهره برداری می رس��د. خبری که 
گرچه به اعتقاد خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد 
ام��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان ملی 

استاندارد ایران را خرسند خواهد کرد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، قص��ه راه اندازی 
مرک��ز آزمون ج��اده ای خودرو در کش��ور به 12 
س��ال پیش برمی گردد؛ وقتی ک��ه وزارت صنعت 
وق��ت با هدف جلوگیری از ص��رف هزینه های باال 
برای تس��ت جاده ای خودروها در خارج از کش��ور 
و انجام آزمایش های بین المللی، دس��تور تاس��یس 
آن را داد، ام��ا مانند بس��یاری از پروژه های دیگر 
می��راث دولت هش��تم، در دو دولت بع��د خود به 
هیچ نتیجه ویژه ای نرس��ید. تا اینکه ابتدای س��ال 
93، محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ب��ا انتقاد از تاخیر در اجرای این پروژه که 
قرار بود به نخس��تین مرکز تست جاده ای خودرو 
در خاورمیان��ه تبدیل ش��ود، از مجریان این طرح 
درخواست کرد تا عملیات اجرایی آن را آغاز کنند. 
حاال با توجه به اینکه در حال حاضر آزمون جاده ای 
خودروها در ایران اجرا نمی شود و خودروهای تولید 
داخ��ل بدون چنی��ن آزمونی و فقط پ��س از قبولی 
در ش��اخص های پنجاه ودو  گانه اس��تاندارد، تاییدیه 
خود را از س��ازمان ملی استاندارد دریافت می کنند، 
مدیرعامل سازمان بازرس��ی کیفیت و استاندارد، از 
بهره برداری این مرکز تا پایان سال 95 خبر می دهد. 
اشکان گلپایگانی، با اعالم این خبر، گفت: فاز اول 

این مرکز امسال به بهره برداری خواهد رسید. 
مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد، 
با بی��ان اینکه تکمیل این پروژه ب��ه 300 میلیارد 
تومان سرمایه احتیاج دارد، اظهار کرد: راه اندازی 
مراک��ز آزمون توجی��ه اقتصادی ن��دارد اما از نظر 
کیف��ی نیاز ب��ه چنین مرکزی ب��رای زمانی که ما 
طراح خودرو باشیم نیاز است و با دستور مستقیم 

وزیر صنعت این مرکز راه اندازی ش��ده اس��ت. 
او با بی��ان اینکه عملیات اجرای��ی مرکز آزمون 
جاده ای خودرو پس از مدتی وقفه به دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مجددا از س��ر گرفته شد، 
تصری��ح کرد: ایران  خودرو، س��ایپا، گ��روه بهمن، 
آرتاویل  تایر، س��ازمان بازرسی کیفیت و استاندارد 
ب��ا همکاری طراح��ان آلمانی در ح��ال ایجاد این 

مرکز آزمون جاده ای در قم هس��تند. 
گلپایگانی افزود: هم اکنون یک شرکت طراحی آلمانی 
وظیفه مشاوره در اجرای این طرح را برعهده گرفته است، 
ش��رکت طراحی آلمانی اوون مای��ر پیش از این طراحی 
مرکز آزمون جاده ای خودرو را برای خودروسازانی مانند 
مرس��دس بنز و پورشه بر عهده داشته است. وی تاکید 
کرد: وقت��ی تعداد خودروهای طراحی ش��ده داخلی 
انگشت ش��مار باش��د، ایجاد مرکز آزمون جاده توجیه 
اقتصادی نخواهد داش��ت، ول��ی نظر وزیر صنعت این 
اس��ت که ما در آینده طراح خودرو خواهیم شد و به 
همین دلیل این مرکز باید ایجاد ش��ود.  او با اش��اره 
به اجرای ش��یوه نامه جدید ارزیابی خودرو، بیان کرد: 
اجرای ش��یوه نامه جدی��د ارزیابی خودروه��ا از نیمه 
دوم امسال در کش��ور اجرا می شود. این شیوه نامه با 
هدف رفع تضاد بین ارزیابی خودروها توسط سازمان 

بازرسی و ارزیابی مشتریان اجرا می شود. 
 گلپایگان��ی درب��اره بازنگ��ری در روش ارزیابی 
خودروه��ا، توضی��ح داد: در حال حاضر ش��یوه نامه 
جدید ارزیاب��ی خودروها به صورت آزمایش��ی اجرا 
می ش��ود، ولی نتایج قطعی آن در نیمه دوم امسال 
به مردم اعالم خواهد ش��د. در روش ارزیابی قبلی، 
گاهی تضادهایی بین نتایج ارزیابی خودرو توس��ط 
س��ازمان بازرسی کیفیت و اس��تاندارد و همچنین 
رضایت مش��تریان وجود داشت که در دستورالعمل 

جدید س��عی کردیم این تضادها برطرف ش��ود. 
او ادام��ه داد: به عنوان مث��ال، در روش قبلی تمرکز بر 
کیفیت مونتاژ خودرو بود، این مسئله مورد بررسی قرار 
می گرفت و ایرادهای موجود شناس��ایی می ش��د اما در 
مقابل، مشتریان با مقایسه دو خودرو با یکدیگر، در این 
مورد نظر می دادند. به همین دلیل تناقض هایی در نتایج 
رضایت مندی مشتریان و ارزیابی سازمان بازرسی کیفیت 
ایجاد می ش��د. گلپایگانی با بیان اینکه سیاس��ت وزارت 
صنعت این بود که روش ارزیابی خودروها به سمت نگاه 
مشتریان سوق داده شود، افزود: در ارزیابی جدید، شرایط 
س��ختگیرانه تری در مورد ای��رادات عملکردی خودروها 

اعمال خواهد شد و احتمال بروز خطا کاهش می یابد.

سهم بخش تعاون در برنامه ششم 
15درصد پیش بینی شده است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
گف��ت: ب��ه دلیل آماده نبودن س��اختارهای مناس��ب 
اقتصادی، مسئوالن حوزه کار برای برنامه ششم توسعه 
س��هم 15درص��دی را برای بخش تع��اون پیش بینی 
کرده ان��د. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق تعاون 
ای��ران حمید کالنتری افزود: در برنامه پنجم توس��عه 
س��هم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد پیش بینی 
ش��ده بود که نتوانستیم به آن برسیم. کالنتری معتقد 
اس��ت: در نظر گرفتن سهم 15 درصدی به دلیل اینکه 
س��اختارهای اقتصادی باید برای رسیدن به این سهم 
آماده شوند، محتمل تر به نظر می رسد. یادآور می شود، 
بسیاری از پیش بینی ها در برنامه پنجم توسعه با توجه 
به اینک��ه مطابق س��اختارهای اقتص��ادی، اجتماعی 
و فرهنگی کش��ور نب��ود تحقق نیافت و بس��یاری از 
کارشناسان معتقدند که برنامه پنجم توسعه برمبنای 

آمال و آرزو تدوین شده بود. 
وی اظهار امیدواری ک��رد: با اجرای هفت راهبرد 
اساس��ی بخش تعاون که هرکدام دارای هفت برنامه 
اس��ت س��هم 15درصدی بخش تعاون ط��ی برنامه 

پنج ساله ششم توسعه از اقتصاد تحقق یابد. 

خودرو

تعاونی

زغالسنگ

نساجی

عسل داداشلو



 معاون ارزی بانک مرکزی از افزایش 
س��هم ابزارهای پرداخت بین المللی در 

پساتحریم خبرداد. 
 درخص��وص فرصت ه��ای منبعث از 
این توافق ب��رای نظام بانک��ی از جمله 
وضعی��ت پی��ش روی بان��ک مرکزی و 
شبکه بانکی، آمادگی های بانک مرکزی 
و س��رمایه گذاری خارج��ی در ش��رایط 
پس��اتحریم گفت وگوی��ی ب��ا غالمعلی 
کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی انجام 
شده است که در ادامه از نظر می گذرانید. 
ب�رای دوران پ�س از تحریم چه 
بان�ک  س�طح  در  آمادگی های�ی 
مرکزی و ش�بکه بانکی اندیشیده 

شده است؟ 
نظ��ام بانک��ی کش��ور ب��ا توج��ه به 
تحریم های سازمان ملل و تحریم های 
یکجانب��ه آمری��کا و اتحادی��ه اروپا تا 
ح��دودی ب��ه دور از محی��ط رقابت��ی 
صنعت بانکداری بین المللی بوده است. 
شاخص های استاندارد بانک های کشور 
درخص��وص  به وی��ژه   ،)CAMELS(
کفایت س��رمایه )C( کیفی��ت دارایی ها 
 ،)L( نقدینگ��ی ،)M( مدیری��ت ،)A(
س��ودآوری )E( و ریسک سیستماتیک 
)S( مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در 
این خصوص اس��ت. البته بانک مرکزی 
و بانک های کش��ور برنامه ه��ای الزم را 
جه��ت همگرای��ی در افزاره��ای فنی، 
انسانی، س��ازمانی و مدیریتی با صنعت 
بانکداری جه��ان طراحی کرده که پس 
از رف��ع تحریم ه��ا اجرایی خواهد ش��د. 
افزایش سهم ابزارهای پرداخت بین الملل 
ش��امل اعتبارات اسنادی به جای حواله 
و همچنی��ن افزایش اعتب��ارات خارجی 
کوتاه م��دت، میان م��دت و بلندم��دت، 
تس��هیالت ریفاینانس و... جهت تامین 
مال��ی بخش های واقعی و مالی کش��ور، 
به ویژه تولید و خدمات مولد از برنامه های 

بانک مرکزی پس از تحریم است. 
نحوه هزینه کرد منابع بلوکه شده 
پس از رفع تحریم ها چگونه خواهد 

بود؟ 
آزاد شدن آن بخش از دارایی های بلوکه 
شده که متعلق به دولت است، به بودجه 
دولت کم��ک خواهد ک��رد. دارایی های 

متعلق به بانک مرکزی که آزاد می شود 
مطاب��ق قانون پولی و بانکی کش��ور در 
جهت اهداف بانک مرکزی به کار گرفته 
خواهد شد و قطعا در روان سازی تجارت 
بین الملل��ی، کاه��ش هزینه های تامین 
مالی خارجی، راه اندازی واحدهای تولید 
و نقل و انتقاالت بین المللی تاثیر بسزایی 

خواهد داشت. 
لغ�و تحریم ه�ا تا چه ح�د راه را 
خارجی  س�رمایه گذاری های  برای 
آورد؟  فراه�م خواه�د  ای�ران  در 
اساس�ا زمین�ه فعالی�ت  بانک های 
اس�تانداردهای  با  منطبق  خارجی 

بین المللی در ایران وجود دارد؟ 
ب��ا رف��ع تحریم ها مطابق ب��ا مقررات 
ارزی و ریال��ی و قوانین پول��ی و بانکی 
روابط کارگزاری بانکی گسترش می یابد. 
ضمن اینکه س��طح روابط بانک مرکزی 
و بانک های کش��ور با بانک های تراز اول 
دنیا امکان بهره مندی از خطوط اعتباری، 
دانش بانکی و خدمات نوین آنها را فراهم 

خواه��د آورد. این روابط قب��ل از اعمال 
تحریم ها وجود داش��ته اس��ت و دلیلی 
ندارد که پس از برداش��تن تحریم ها این 
روابط از نو برقرار نشود. خوشبختانه ابزار 
و عوام��ل الزم مثل فن��اوری اطالعات و 
نیروی جوان تحصیلکرده داریم، آنچه که 
باید انج��ام دهیم ایجاد اعتماد و ارتقای 
سطح استاندارد های بانکی است. اذعان 
می کنیم کار آسانی نیست اما می توانیم 
مدیری��ت کنی��م. البت��ه خیل��ی هم از 
استانداردهای بین المللی دور نیستیم و 
لذا زمینه برای فّعالیت بانک های خارجی 
در کش��ورمان وجود دارد. قطعا فعالیت 
بانک ه��ای معتب��ر خارجی در کش��ور 
می تواند به ارتقای سطح استانداردهای 

بانکی ما کمک کند. 
می کنن�د  عن�وان  برخ�ی 
یکسان سازی نرخ ارز که از اهداف 
بان�ک مرک�زی اس�ت، ب�ه دلی�ل 
بین الملل�ی در ش�رایط  وضعی�ت 
کنونی امکان پذیر نیس�ت. تحلیل 

ش�ما از این موضوع چیس�ت؟ آیا 
برنامه خاص�ی درخصوص اجرایی 

کردن این سیاست وجود دارد؟ 
فرآین��دی  ارز  ن��رخ  یکسان س��ازی 
تدریجی اس��ت، مقدمات��ی الزم دارد 
که فراهم ک��ردن آنها منحصر به بانک 
مرکزی نیست. خوشبختانه هم مجلس 
و هم دولت عزم به یکسان س��ازی نرخ 
کرده ان��د.  و جهت گی��ری  دارن��د  ارز 
جمل��ه  از  ه��م  مرک��زی  بان��ک  در 
»اولویت  گفت  می شود  اولویت هاست، 
اول« اس��ت. ب��ا رفع تحریم ه��ا امکان 
جابه جای��ی، تبدی��ل و مدیریت منابع 
فراهم خواهد شد که شرط اصلی برای 
یکسان سازی نرخ ارز و تداوم آن است. 
ش�رایط بازار ارز در حال حاضر و 
آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
با توج�ه به ثبات اقتص�ادی حاصل 
ش�ده در دولت یازدهم آیا بار دیگر 
همانند سال ۹۰ ش�اهد بحران های 

ارزی نخواهیم بود؟ 
از س��ال ۱۳۹۲ تاکنون بازار آزاد ارز از 
ثبات خوبی برخوردار بوده و ش��وک های 
ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر 
قیمت دارایی ها همانند سهام، انتظارات 
ناش��ی از مذاکرات هسته ای و. . . کنترل 
و مدیریت ش��ده اس��ت. سیاست بانک 
مرکزی تعیین نرخ ارز براساس مکانیزم 
طبیع��ی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد 
کالن اس��ت. بدیه��ی اس��ت توافقات بر 
متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، 
تورم  واردات، صادرات،  س��رمایه گذاری، 
و. . . ط��ی ماه های آتی تاثیر گذاش��ته و 
نرخ ارز نیز رون��د طبیعی خود را به دور 
از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار 

متغیر های بنیادین طی خواهد کرد. 
کاالهای  ص��ادرات  س��هم  افزایش 
اتّف��اق  ارز  ب��ازار  در  غیرنفت��ی 
فرخن��ده ای اس��ت که موج��ب تنوع 
مناب��ع و ثب��ات در جری��ان ورودی 
ارز به کش��ور شده اس��ت. تمرکز بر 
در  مح��ور،  ص��ادرات  سیاس��ت های 
اس��تقرار سیس��تم های اطالعات��ی و 
تهیه آمار و ارق��ام صحیح و مدیریت 
مناس��ب اقتص��اد کالن می توان��د از 

ایجاد بحران های ارز جلوگیری کند. 

در گفت وگو با معاون ارزی بانک مرکزی مطرح شد

یکسان سازی نرخ ارز؛ اولویت اول بانک مرکزی

بعد از تصویب وام های 80 و 60میلیونی 
مسکن در ابتدای سال جاری، افزایش وام 
۳5میلیونی به 50 میلیون تومان می تواند 
سومین مصوبه تس��هیالت مسکن امسال 
باش��د؛ طرحی که فعال بان��ک مرکزی در 

حال بررسی آن است. 
 به گزارش ایس��نا، درحالی که از س��ال 
۱۳84 با تصویب وام ۲0میلیونی مس��کن 
با یک فاصله حدود هشت ساله و با وجود 
افزایش تورم و رش��د قیمت مسکن، مبلغ 
وام مس��کن تغییری نکرد که در دی ماه 
۱۳۹۲ ش��ورای پول و اعتب��ار طرح بانک 
مس��کن برای افزایش وام ت��ا ۳5 میلیون 
تومان را بررس��ی و مصوب ک��رد. این در 
حالی اس��ت که به فاصله حدود دو س��ال 
از این تغییر بانک مسکن باز هم پیشنهاد 
افزایش وام را مطرح کرده اس��ت. آن طور 
که چندی پیش مدیرعامل بانک مس��کن 
اع��الم ک��رد در ص��ورت موافق��ت بانک 
مرکزی و تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
وام ۳5میلیون تومانی فعلی تا 50میلیون 
توم��ان افزایش خواهد یافت. بت ش��کن 
ای��ن را ه��م گفت ک��ه س��قف وام خرید 
ب��رای زوج های جوان ک��ه در حال حاضر 
50میلی��ون تومان اس��ت ت��ا 60میلیون 

تومان افزایش می یابد. 
در ش��رایطی با وجود گذش��ت چند ماه 
از ارائ��ه این طرح به بان��ک مرکزی، به نظر 
می رس��د بخش اعتب��ارات ای��ن بانک فعال 
در حال بررس��ی ابعاد ای��ن وام بوده و هنوز 
جزییات��ی در رابط��ه با پیش��برد آن مطرح 
نش��ده که در صورت موافقت با افزایش وام 
۳5 میلیون��ی )با جعاله حدود 45 میلیون(، 
متقاضی��ان عام می توانند از س��قف وام 50 
میلیون��ی که به عالوه ۱0میلی��ون جعاله تا 
60میلیون افزایش می یابد اس��تفاده کنند. 
در عین حال ک��ه وام پرداختی به زوج های 
جوان هم از 50میلیون فعلی به 60میلیون 
و به ع��الوه جعال��ه ت��ا 70 میلی��ون تومان 

افزایش خواهد یافت. 
بای��د ی��ادآور ش��د ک��ه ش��رایط فعلی 
پرداخ��ت وام ۳5میلی��ون تومان��ی خرید 
مس��کن براس��اس خری��د اوراق در بازار 
س��رمایه اس��ت به گونه ای ک��ه متقاضیان 
اس��تفاده از این تس��هیالت باید در ازای 
ه��ر 500 ه��زار توم��ان، ی��ک برگه حق 
تقدم تس��هیالت مس��کن خریداری کرده 
و به بانک مس��کن ارائه کنند. یعنی برای 
دریافت وام 45 میلیونی مس��کن باید ۹0 
ورقه حق تقدم تس��هیالت خریداری شود 
که بس��ته به تغییرات قیمتی اوراق، ارقام 
مجم��وع متفاوت خواهد ب��ود ولی به طور 
معمول هزین��ه ای حدود 7 ت��ا 8میلیون 

تومان را به متقاضی تحمیل می کند. 

اما درحالی که بعد از فرازو نشیب بسیار 
ب��رای افزایش س��قف وام خرید مس��کن 
در س��ال گذش��ته، از میان پیشنهادهای 
مطرح ش��ده دو طرح راه ان��دازی صندوق 
پس انداز مس��کن یک��م و وام 60 میلیونی 
در ابتدای امس��ال به تصویب شورای پول 
و اعتبار رس��یدکه هر یک ش��رایط خاص 
برای پرداخت داش��ته و عموم مردم را در 
بر نمی گی��رد؛ از ای��ن رو وام ۳5میلیونی 
مصوب س��ال ۱۳۹۲ با وج��ود اینکه رقم 
قاب��ل توجه��ی در مقاب��ل قیم��ت فعلی 
مسکن محسوب نمی ش��ود ولی همچنان 
از گزینه ه��ای اصل��ی متقاضیان در مقابل 
دو ط��رح دیگر اس��ت. وام ه��ای پرداختی 
صن��دوق پس انداز مس��کن ش��رایط عام 
نداش��ته و ب��رای همه متقاضیان کارس��از 
نیست. در عین حال با وجود اینکه این وام 
از سوی بانک مس��کن و با سود ۱4درصد 
پرداخت می ش��ود، بازپرداخت آن تا حدی 
سنگین و تا حدود یک میلیون و ۲00هزار 
تومان در ماه بوده و به اذعان مدیران بانک 
مرک��زی افرادی با درآمد س��طح پایین از 

عهده پرداخت آن برنمی آیند. 
مصوبه دیگر ش��ورای پ��ول و اعتبار، باز 
کردن دس��ت بانک های تجاری در پرداخت 
تس��هیالت مس��کن ب��ود که طب��ق آن به 
ازای هر واحد مس��کونی در ش��هر تهران تا 
60میلی��ون تومان، ش��هرهای بزرگ باالی 
۲00هزار نفر جمعی��ت 50 میلیون تومان 
و برای س��ایر مناطق شهری تا 40 میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود. ولی باید 
توجه داش��ت که سود این تسهیالت تا ۲۱ 
درصد بوده و بازپرداخت سنگینی تا بیش از 
دو برابر را برای گیرنده به دنبال دارد. البته 
این تنها مشکل وام 60 میلیونی نیست و در 
شرایط سخت تر، تاکنون بانک های تجاری 
به ارائه این تسهیالت وارد نشده اند و وجود 
خارجی ندارد چراکه وقتی در حالت عادی 
بانک ه��ا منابع کافی برای تس��هیالت دهی 
نداش��ته باش��ند و تولید را ه��م نمی توانند 
به ط��ور کامل تامین مالی کنند، مش��خص 
اس��ت که فعال توان پرداخت تسهیالت 60 

میلیونی مسکن را نخواهند داشت. 
بر این اس��اس گرچه ب��ا موافقت بانک 
مرکزی و تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار 
برای افزایش سقف وام ۳5میلیون تومانی، 
س��ومین مصوبه وام مسکن در سال جاری 
رقم خواهد خورد ولی به نظر می رس��د با 
توجه به ش��رایط خاص تسهیالت اعطایی 
صن��دوق پس انداز مس��کن همچنین وام 
60میلیونی، وام افزایش یافته ۳5 میلیونی 
که احتماال ت��ا 50 میلیون تومان باش��د 
ش��رایط مطلوب تری را ب��رای متقاضیان 

فراهم آورد. 

افزایش وام 35میلیونی مسکن در صف
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گزارش 2

خبرنــامه

 تداوم معامالت غیرقانونی 
دالالن ارز

ب��ا وجود اینک��ه طبق مقررات ناظ��ر بر عملیات 
ارزی صرافی ها هرگون��ه خریدوفروش ارز و حتی 
اعالم نرخ توس��ط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از 
صرافی های مجاز ممنوع است و معاون ارزی بانک 
مرک��زی خریدوفروش ارز توس��ط دالالن را جرم 
می دان��د، این دالالن در بازار به طور جدی فعالیت 
می کنن��د.  به گزارش فارس، روزهای اولیه انتش��ار 
مق��ررات ناظر بر عملی��ات ارزی صرافی ها، اقدامات 
سخت گیرانه ای نسبت به فعالیت دالالن در بازار ارز 
اعمال شد که اثر آن کمرنگ شدن حضور دالالن در 
کنار پاس��اژ افش��ار بود. طبق مواد ۳، ۱6 و ۱7 این 
دس��تورالعمل هرگونه اعالم نرخ و خریدوفروش ارز 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی های 
موضوع این مقررات ممنوع اس��ت و متخلفان از این 
مقررات به اس��تناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون 
تنظیم ب��ازار غیر متش��کل پولی و قان��ون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. 

ب��ا گذش��ت ش��ش م��اه و ۲0 روز از اب��الغ این 
دس��تورالعمل، دالالن ارز به راحتی و بدون هیچ گونه 
مزاحمت نبش خیابان منوچهری و روبه روی پاس��اژ 

افشار به فعالیت خود ادامه می دهند. 
یکی از صرافان در این باره می گوید: در اوایل ابالغ 
دس��تورالعمل، حضور ماموران موجب شد دالالن از 
اینجا بروند؛ اما محل فعالیت ش��ان به س��بزه میدان 
منتقل شد و به جای دالر، سکه معامله می کردند. وی 
ادامه داد: بعد از مدتی که سروصداها خوابید، دوباره به 
نبش خیابان منوچهری بازگشتند. یکی دیگر از صرافان 
به ما این گون��ه توضیح می دهد: نماینده بانک مرکزی 
که صرافی بانک پارسیان است در بین دالالن خیابان 
منوچهری ارز می فروشد. وقتی نماینده بانک مرکزی 
این کار را می کند، نشان می دهد که بانک مرکزی برای 

کنترل بازار از این روش هم استفاده می کند. 

منتظر نوسان در بازار طال نباشید

تحلیلگ��ران اقتص��ادی و فع��االن ب��ازار ط��ال بر 
ای��ن باورند ک��ه قیمت ط��ال در روزه��ای آینده به 
عل��ت تعطیالت فصل تابس��تان و انتش��ار آمارهای 
کم اقتصادی در آمریکا و اروپا و سایر مناطق جهان، 
با نوس��ان چندانی روب��ه رو نخواهد ش��د و به ثبات 

خواهد رسید. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه ایس��تانیوزبه نق��ل از پایگاه 
اینترنت��ی کیتکونی��وز، برخی تحلیلگ��ران بازار طال 
تاکی��د کردند که قیمت ط��ال در پایان مبادالت روز 
جمعه با افزایش نس��بی روبه رو ش��ده و به باالتر از 
۱0۹4دالر در هر اونس رس��یده اس��ت. علت اصلی 
این افزایش نس��بی انتشار گزارش وزارت کار آمریکا 
درخص��وص ایجاد فرصت های ش��غلی جدید در ماه 
جوالی بوده اس��ت. براساس این گزارش، قیمت طال 
در پای��ان مبادالت روز جمعه ب��ا افزایش ۱0دالری 
روب��ه رو ش��د ولی ب��رای هفتمی��ن ب��ار متوالی در 

هفته های اخیر با کاهش مواجه شده است. 
قیمت نقره نیز طی هفته ای که گذش��ت 0.5درصد 
افزای��ش یافت تا ب��رای دومین هفت��ه متوالی روندی 
صعودی را پش��ت سر گذاشته باش��د. باوجود افزایش 
نسبی قیمت طال هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
و فع��االن بازار ط��ال بر این باورند ک��ه قیمت این فلز 
زرد در کوتاه م��دت با افت بیش��تری روب��ه رو خواهد 
ش��د. تازه ترین نظرس��نجی کیتکو نیوز از کارشناسان 
اقتص��ادی و فعاالن بازار و خوانندگان این وب س��ایت 
نشان می دهد که قیمت طال در مبادالت روزهای آینده 
نیز با کاهش همراه خواهد شد. تحلیلگران این موسسه 
س��رمایه گذاری پیش بینی کردند ک��ه قیمت طال در 
کوتاه مدت بین سطح حمایتی ۱070 تا سطح مقاومتی 

۱۱۱0دالری در نوسان خواهد بود. 

روابط شبکه بانکی ایران و ژاپن 
توسعه می یابد

مع��اون وزی��ر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به همراه 
مدیرانی از صنایع گاز و نفت، بیمه و بانک این کشور با 
رییس کل بانک مرکزی دیدار و گفت و گو کرد. در این 
دیدار بر استفاده از ظرفیت های ایجاد شده پس از توافق 
هس��ته ای برای گسترش روابط اقتصادی تاکید شد. به 
گزارش ایستانیوز، ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی 
با اش��اره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و ژاپن گفت: 
از ترکیب تیم اقتصادی که به ایران آمده است می توان 
به عزم ژاپن برای از سرگیری روابط اقتصادی و افزایش 
حجم مبادالت پی برد و امیدوارم با فضای جدیدی که 
ایجاد ش��ده اس��ت ارتباطات اقتصادی دو کشور توسعه 

چشمگیری داشته باشد. 
رییس کل بانک مرکزی زمینه فعالیت بین دو کشور 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ایران زمینه و ظرفیت های 
س��رمایه گذاری زیادی دارد. ژاپن کشوری پیشرفته در 
حوزه صنعت و تکنولوژی اس��ت و بازار وس��یع ایران و 
منطقه فرصتی برای تولید محصوالت مشترک و عرضه 
در بازار منطقه خواهد بود که باید این فرصت را مغتنم 
ش��مرد. وی تعامل و روابط ش��بکه بانکی دو کش��ور را 
زیرساخت کلیدی طراحی روابط اقتصادی خواند و عنوان 
کرد: در دوره تحریم ها بانک های ژاپنی همکاری خوبی با 
بانک های ایرانی داشتند و در دوره جدید باید این روابط 
تقویت شود و متناسب با ظرفیت های اقتصادی دو کشور 
فعالیت های بانکی تعریف و اجرایی ش��ود. همچنین با 
نگاه��ی ب��ه س��ابقه همکاری دو کش��ور می ت��وان دید 
شرکت های ایرانی از پیشینه انضباطی خوبی برخوردارند.

نرخنــامه

دالر 3,34۰ تومان
صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
۳,۳40توم��ان و هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح 

جدید را 876,500 تومان تعیین کردند.
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد ۳,670 تومان و ه��ر پوند نیز 
5,۱80توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم س��که 
47۳,000 تومان و هر ربع سکه ۲64,000 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی ۱7۱,000  تومان خرید و فروش 
شد و هر گرم طالی ۱8 عیار 8۹,700 تومان قیمت خورد. 

هر اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱0,۹48دالر بود.

قیمتنوع ارز 

۳,۳40دالر آمریکا

۳,670یورو اروپا

5,۱80پوند انگلیس

۹۱۲درهم امارات

۱,۲۲5لیر ترکیه

547یوآن چین

۲7ین ژاپن

۲,580دالر کانادا

۳,4۱5فرانک سوییس

۱۱,000دینار کویت

8۹0ریال عربستان

۲74دینار عراق

55روپیه هند

8۹0رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱0,۹48اونس طال

۳88,800مثقال طال

700 ,8۹هر گرم طالی ۱8 عیار

874,000سکه بهار آزادی

876,500سکه طرح جدید

47۳,000نیم سکه

۲64,000ربع سکه

۱7۱,000سکه گرمی
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آغاز پیش ثبت نام 
سفرهای عتبات عالیات از امروز 

 »متقاضیان سفر زیارتی عتبات عالیات که تمایل 
دارند از 24 ش��هریور تا 30 آبان امسال به این سفر 
زیارتی اعزام شوند، می توانند از ساعت 9 صبح امروز  

برای پیش ثبت نام اقدام کنند.«
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ازمان ح��ج و زی��ارت در 
اطاعی��ه ای اع��ام ک��رد: ضمن عرض تس��لیت به 
مناس��بت شهادت امام جعفر صادق  )ع( و با عنایت 
به برنامه ریزی انجام ش��ده جهت ثبت نام گروه های 
اعزامی عتب��ات عالیات  )از تاریخ 24 ش��هریور ماه 
لغایت 30 آبان( به اطاع می رساند متقاضیان تشرف 
به س��فر عتبات عالیات در زمان یاد ش��ده می توانند 
از س��اعت 9 صبح ام��روز 19 مرداد لغایت س��اعت 
 16 روز یکش��نبه 25 م��رداد با مراجعه به س��امانه

www.atabat.haj. ir  برای اعزام به این سفر زیارتی 
پیش ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کنند. 

 قرعه کش��ی از متقاضیان��ی ک��ه پی��ش ثبت نام 
کرده اند، روز دوشنبه 26 مرداد انجام خواهد گرفت 
و نتیجه قرعه کشی روز سه شنبه  27 مردادماه  روی 
س��امانه پیش ثبت نام عتبات عالی��ات قرار می گیرد 
که متقاضیان می توانند با مراجعه به س��ایت مذکور، 
از نتیجه و زمان ثبت ن��ام قطعی در کاروان ها مطلع 

شوند. 
 اطاع��ات اف��رادی که در دوره ه��ای قبل حائز 
اولویت تش��رف ش��ناخته ش��ده و به هر دلیل در 
گروه ها ثبت نام نکرده اند، از س��امانه پیش ثبت نام 
حذف شده است. لذا در صورتی که این افراد مایل 
ب��ه تش��رف در اعزام های این دوره هس��تند، الزم 
اس��ت مجدداً نس��بت به طی مراحل پیش ثبت نام 

اقدام کنند. 
 اف��رادی که اقدام ب��ه ثبت نام گروه��ی 35 نفره 
کنند، در صورتی که تعدادی از آنها از اعزام منصرف 
ش��ده و از گروه خود خارج ش��وند و عدد گروه آنها 
کمتر از 25 نفر ش��ود، گروه آنها حذف ش��ده و در 

قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد. 

سلطانی فر: 
آیین نامه راهنمایی گردشگری پس 

از 40 سال اصالح می شود

معاون رییس جمهوری و س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری گف��ت: آیین نام��ه 
راهنمایی گردش��گری که مربوط به 40 سال پیش 
اس��ت اصاحیه آن به کمیس��یون اجتماعی هیأت 

دولت ارائه شده به زودی تصویب می شود. 
به گزارش ایرنا، مسعود سلطانی فر روز یکشنبه در 
نشست فصلی مدیران تشکل های گردشگری کشور 
با اش��اره به ضرورت اصاح قوانی��ن و آیین نامه های 
گردش��گری گفت: صنعت گردش��گری در 30 سال 
گذش��ته به صورت جدی ب��ه آن پرداخته نش��ده و 

نیازمند اصاح است. 
وی با اش��اره به اینکه فرآین��د اصاحات و ایجاد 
انسجام در قوانین و مقررات گردشگری تا پنج سال 
طول خواهد کش��ید، اف��زود: برخی از ای��ن قوانین 

نیازمند مصوبه مجلس است. 
س��لطانی فر با اش��اره ب��ه تعامل و هم��کاری قوه 
مقنن��ه و قوه قضایی��ه برای حمایت از گردش��گری 
گفت: رییس جمهوری در شعارهای انتخاباتی و بعد 
از پی��روزی در انتخاب��ات در مصاحبه های داخلی و 
خارج��ی بر رونق بخش گردش��گری تأکید داش��ته 

است. 

گردشگری ایران و گرجستان
س��لطانی فر همچنی��ن در دیدار با گوباز س��ایند 
کیدزه، نایب رییس مجلس و رییس گروه دوس��تی 
مجلس گرجس��تان و هی��أت همراه، گف��ت: تعداد 
گردش��گرانی ک��ه بی��ن ای��ران و گرجس��تان تردد 
می کنن��د قابل توجه نیس��ت، باید ع��زم و اراده ای 
وجود داش��ته باش��د و هماهنگی هایی صورت گیرد 
تا در این بخش یک خیز اساس��ی برداش��ته شود و 
تعداد گردشگران بین دو کشور افزایش یابد. ایران و 
گرجستان، فرهنگ، تاریخ و هویت مشترک تاریخی 

و فرهنگی دارند. 
ب��ه گفت��ه وی، ای��ران در س��ال 2014 میادی 
میزب��ان 5 میلی��ون و 100 هزار گردش��گر خارجی 
بوده و براس��اس برنامه ریزی ها تا سال 2025 تعداد 
گردش��گران خارج��ی ورودی ب��ه 20 میلی��ون نفر 
می رس��د که متناس��ب با این هدف، زیرس��اخت ها، 
ش��بکه حمل و نقل هوایی، تس��هیات ص��دور ویزا و 
آموزش نیروی انسانی متخصص نیز افزایش خواهد 

یافت. 
س��لطانی فر تأکید کرد: ای��ن ظرفیت ها و امکانات 
مورد اس��تفاده بس��یاری از اتباع کشورهای همسایه 
ق��رار می گیرد و ما به س��رعت در حال آماده کردن 
زیرساخت های کشورمان هستیم تا آمادگی پذیرایی 
و میزبانی از گردش��گرانی را که از کشورهای غربی، 
آس��یای میانه و کش��ورهای اس��امی به ایران سفر 
خواهند کرد، داش��ته باش��یم و امکانات خوبی را در 

اختیارشان قرار دهیم. 
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: ما برای فضای 
پ��س از لغو تحریم ها در هم��ه بخش ها برنامه ریزی 
داریم تا در کوتاه ترین زمان ممکن، زمینه همکاری 
جمهوری اس��امی ایران و کش��ورهای همس��ایه را 
فراه��م کنی��م و بخش خصوصی این کش��ورها هم 
فرص��ت اس��تفاده از این فضای همکاری را داش��ته 

باشند. 

بزرگ ترین هیأت تجاری سال 94 
وارد تهران می شود

همزم��ان با آغ��از ب��ه کار پانزدهمین نمایش��گاه 
صنعت ساختمان یک هیأت تجاری چندملیتی وارد 
تهران می ش��ود. این گروه بزرگ ترین هیأت تجاری 

است که از ابتدای سال تاکنون به ایران می آید. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
این هیأت متش��کل از 80 نماینده از هش��ت کشور 
جهان ش��امل هندوس��تان، آذربایجان، قزاقس��تان، 
چین، سوریه، لبنان، عراق و آفریقای جنوبی است. 

بازدید از نمایش��گاه صنعت س��اختمان، بازدید از 
کارخانه ه��ای تولی��دی مصالح س��اختمانی، مذاکره 
ب��ا مس��ئوالن تجارت خارج��ی کش��ور و مذاکره با 
اتحادیه ه��ا و انجمن ه��ای مرب��وط ب��ه فعالیت های 
س��اختمانی از مهم تری��ن برنامه ه��ای ای��ن هیأت 

خارجی است. 
تاکن��ون مقدمات تفاهم با ط��رف هندی در مورد 
فعالیت ه��ای نمایش��گاهی فراه��م ش��ده و با دیگر 
کش��ورها نیز مذاکراتی برای گس��ترش فعالیت های 

تجاری انجام خواهد شد. 
دوش��نبه نوزدهم مردادماه، همزمان با دومین روز 
نمایش��گاه نیز مذاکرات تج��اری رودررو میان تجار 
و بازرگان��ان ایرانی و برخی از ش��رکت کنندگان در 

نمایشگاه برگزار خواهد شد. 

 نقش کلیدی بخش خصوصی در 
روابط تجاری با اروپایی ها 

رییس مجم��ع عالی واردات ات��اق بازرگانی ایران 
معتقد اس��ت که بخش خصوصی ایران نقش مؤثری 
در تعام��ات و همکاری ه��ای ای��ران ب��ا هیات های 

اقتصادی اروپایی ایفا خواهد کرد. 
محمد حس��ین برخوردار در گفت وگو با ایسنا، با 
اش��اره به س��فر اخیر هیأت تجاری ایتالی��ا به ایران 
عنوان کرد: هیات های تجاری اروپایی متوجه شده اند 
که دیگر دوران آنکه بخواهند اجناس خودشان را به 
ایران بفروش��ند گذش��ته اس��ت، موضوعی که مورد 
تأکید مقامات فرانسوی و ایتالیایی که به ایران سفر 

کردند قرار گرفت. 
وی ادامه داد: این خط از س��وی ایران کامًا برایشان 
مشخص شده اس��ت که همکاری مشترک فی مابین 
باید به ط��ور ویژه در ش��رکت های مرب��وط به صنایع 
کوچک و متوس��ط م��ورد توجه ق��رار بگی��رد، ورود 
شرکت های اروپایی به ایران باعث خواهد شد بین این 
ش��رکت ها و شرکت های آس��یایی مانند هند و ترکیه 
رقابت ایجاد ش��ود، تاثیر این اتفاق تا یک س��ال و نیم 
آینده در قیمت ها و کیفیت محصوالت مشخص خواهد 
شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره 
نقش بخش خصوصی در همکاری های تجاری متقابل با 
کشور های اروپایی عنوان کرد: مطمئناً بخش خصوصی 
ما به واسطه ارتباطاتی که با شرکت های خارجی دارد 
زودتر از بخش دولتی حرکت خود را برای همکاری های 
متقابل با ش��رکت هایی که طرف ش��ان هستند، آغاز 

کرده اند. 
برخ��وردار اضافه کرد: البته نبای��د این موضوع را 
فراموش کنیم که اقتصاد ما سال های زیادی اقتصاد 
دولت��ی ی��ا خصولتی ب��وده و این تغیی��ر نمی تواند 
به صورت یکباره اتفاق بیفتد و باید در یک روند چند 

ساله این تغییر حاصل شود. 

نزدیک به دو س��ال اس��ت 
ک��ه بازار های  آی تی سراس��ر 
کش��ور ب��ا رکودی بی س��ابقه 
مواجه هس��تند و فروشندگان 
و فع��االن ب��ازاری دلیل این 
آم��دن  پایی��ن  را  بی رونق��ی 
ق��درت خری��د م��ردم و امید 
خری��داران ب��ه کاهش قیمت 
براث��ر  دیجیت��ال  کااله��ای 
احتمال توافق هسته ای اعام 

می کنند. 
اما هنوز یک م��اه از جدی 
توافقنام��ه  امض��ای  ش��دن 
هسته ای نگذشته که بازارهای  
آی تی در سراسر کشور شاهد 
و جوش های خریداران  جنب 
اس��ت. این رونق نسبی حاکم 
ب��ر ب��ازار، ب��ر قیمت ه��ا نیز 
بی تأثی��ر نبوده و باعث ش��ده 
بیش��تر اقام کاهش قیمت را 

تجربه کنند. 
پی��ش از این فع��االن بازار 
مهم تری��ن  را  ارز  قیم��ت 
عل��ت تغییر قیم��ت کاالهای 
دیجیتال��ی می دانس��تند این 
درحالی است که طی یک ماه 
گذش��ته بازار ارز شاهد تغییر 

قیمت چندانی نبوده است. 
فره��اد حکیم��ی یک��ی از 
فروش��ندگان ب��ازار دیجیتال 
درباره عل��ت کاهش قیمت ها 
به »فرصت ام��روز« گفت: در 
حال حاضر بازار شاهد افزایش 
تقاضاس��ت و این ام��ر باعث 
ش��ده تا در بین فروشندگان 
رقابت ایجاد ش��ود؛ به همین 
دلیل قیمت ه��ا رو به کاهش 

گذاشته است. 
رون��ق  البت��ه  اف��زود:  وی 
نس��بی که در بازار مش��اهده 
اس��ت  می ش��ود جوی روانی 
ک��ه در درازم��دت تأثیر خود 
را از دس��ت خواه��د داد و تا 

وقت��ی ک��ه ن��رخ ارز کاهش 
نیاب��د قیمت ها تغییر چندانی 

نخواهند کرد. 
ای��ن فع��ال ب��ازار ب��ا بیان 
اینک��ه قیمت ها بازهم کاهش 
خواهد داشت، اظهار کرد: اگر 
اتفاق خاص��ی نیفتد قیمت ها 
در یک��ی دو م��اه آین��ده نیز 
کاهش می یاب��د و با توجه به 
نزدیک ش��دن به پایان س��ال 
ب��زرگ  برنده��ای  می��ادی، 
برای  را  تخفیف هایی  خارجی 
محصوالت خود قائل می شوند 
کاه��ش  ب��ر  می توان��د  ک��ه 

قیمت ها تأثیر بگذارد. 
ش��رکت ف��روش   مدی��ر 

 IT WARRANTY
درباره روند فروش محصوالت 
این شرکت به »فرصت امروز« 
گفت: بعد از گذشت چند روز 
از انتش��ار خبر احتمال توافق 
هس��ته ای، بازار تا حدودی از 

رکود سابق خارج شد. 
وی اف��زود: رون��ق نس��بی 
ب��ازار در ح��ال حاض��ر برای 

واردکنندگان ملموس تر است، 
چ��ون انبارهای فروش��ندگان 
و پخش کننده ه��ای اجن��اس 
هن��وز تخلیه نش��ده اس��ت و 
آنه��ا همچنان ب��ا قیمت های 
س��ابق کاالهای خود را عرضه 
می کنند و این در حالی است 
واردات��ی جدید  اجن��اس  که 
با کاه��ش قیمت روان��ه بازار 

خواهند شد. 
وی با اش��اره به اینکه بازار 
ب��از هم با افزای��ش خریداران 
مواج��ه می ش��ود، اظهار کرد: 
همیش��ه ب��ازار در نیمه دوم 
بیشتری  رونق  س��ال ش��اهد 
نس��بت ب��ه نیمه اول اس��ت 
ب��ه همی��ن عل��ت پیش بینی 
در  واردکنن��دگان  می ش��ود 
ش��هریور م��اه ش��اهد رون��ق 
بیش��تری باشند که این رونق 
در نهای��ت تا مهرم��اه به کل 

بازار منتقل خواهد شد. 
حسن میرزایی فر یکی دیگر 
دس��تگاه های  فروشندگان  از 
دیجیتال با اش��اره ب��ه اینکه 

در چن��د ماه آین��ده باز هم از 
شد  خواهد  کاس��ته  قیمت ها 
ب��ه »فرصت ام��روز« گفت: با 
توجه به س��رعت زیاد واردات 
به کش��ور، حتی  دس��تگاه ها 
یک تغییر کوچک در نرخ ارز، 
بافاصله در قیمت محصوالت 
موج��ود در س��طح ب��ازار اثر 

می گذارد. 
وی اف��زود: هرچ��ه واردات 
بیشتر  قیمت ها  ش��ود  بیشتر 
کاه��ش می یابد و بازار رقابتی 

ایجاد خواهد شد. 
میرزایی ف��ر ب��ا اش��اره ب��ه 
فراهم ش��دن مقدمات حضور 
شرکت های بزرگ خارجی در 
نمایندگی ها  اگر  گفت:  کشور 
و شرکت های بزرگ به صورت 
رس��می وارد بازار ما ش��وند، 
مطمئن��اً خریداران با خدمات 
پس از ف��روش بهتری مواجه 
خواهند ش��د و وضع نابسامان 

فعلی از بین خواهد رفت. 
از سوی دیگر برنامه نویسان 
و فع��االن ح��وزه نرم افزار نیز 

رف��ع تحریم ها را نقطه عطفی 
ب��رای کاربران و فع��االن این 
ح��وزه می دانن��د و امیدوارند 
ب��ا ح��ذف محدودیت ها برای 
کاربران و برنامه نویسان ایرانی 
شاهد پیشرفت زیادی در این 

حوزه باشیم. 
فروش��نده  پیرایی،  مرتضی 
درباره  رایانه ای  نرم افزاره��ای 
ب��ر  تحریم ه��ا  لغ��و  تأثی��ر 
می��زان ف��روش نرم افزار ها به 
طی  گف��ت:  »فرصت ام��روز« 
چند س��ال گذش��ته کاربران 
ایران��ی ب��ه دلی��ل افزای��ش 
به  نتوانس��ته اند  محدودیت ها 
خوبی از نرم افزار های معتبر و 
اصلی استفاده کنند و اگر این 
محدودیت ها برداش��ته ش��ود 
ف��روش نرم افزار ها نیز رش��د 

چشمگیری خواهد داشت. 
وی اف��زود: یک��ی دیگ��ر از 
مش��کات م��ا نب��ود قان��ون 
کپی رایت است به همین علت 
اکث��ر کارب��ران نیاز های خود 
را از طری��ق اینترنت و دانلود 
نرم اف��زار برطرف می کنند که 
آسیب جدی به برنامه نویسان 
نرم اف��زار داخلی  و طراح��ان 
وارد می کن��د. پیرای��ی اظهار 
ش��بیه  قانون��ی  اگ��ر  ک��رد: 
کپی رای��ت در ایران با جدیت 
اجرا شود برنامه نویسان زیادی 
رو به تولی��د نرم افزار خواهند 
آورد که این منجر به توس��عه 
صنعت داخلی نرم افزار خواهد 

شد. 
وی اف��زود: رف��ع تحریم ها 
بازار اپلیکیش��ن تلفن های  بر 
هوش��مند ه��م تأثی��ر خوبی 
برنامه نویس��ان  و  می گ��ذارد 
خاق از آن فضا بهره خواهند 
اپلیکیش��ن های  ت��ا  گرف��ت 
تولیدی خ��ود را در بازار های 

جهانی عرضه کنند. 

رکود در بازار آی تی کمرنگ شد 

توافق هسته ای قیمت ها را شکست

معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری بیان کرد: تنه��ا هنرمندان 
واقعی و محق صنایع دس��تی، زیر پوشش 

بیمه قرار می گیرند. 
بهمن نامور مطلق در گفت وگو با ایرنا در 
رشت افزود: با ساماندهی و راستی آزمایی، 
افرادی که محق نبوده و به اش��تباه بیمه 
ش��ده اند، حذف و هنرمندان واقعی بیمه 

می شوند. 
وی اظهار کرد: امکانات دولت در حوزه 
صنایع دستی و هنرهای سنتی، باید برای 

هنرمندان واقعی هزینه شود. 
س��ازمان  دس��تی  صنای��ع  مع��اون 
متأس��فانه  داد:  ادام��ه  میراث فرهنگ��ی 
اعتب��ارات کاف��ی نیس��ت و ب��ر همی��ن 
اس��اس همان تعداد اف��رادی که از پیش 
بیمه ش��ده اند، حفظ و به ش��مار کمتری 
تقلی��ل نیافت��ه بلک��ه در راس��تای طرح 
افراد غیر مح��ق حذف و  راس��تی آزمایی، 

هنرمندان محق جایگزین می شوند. 
نام��ور مطلق اف��زود: در زم��ان حاضر 
365هزار هنرمند در سامانه صنایع دستی 
و هنرهای سنتی کشور به ثبت رسیده که 

از این تعداد، 70هزار نفر از بیمه بهره مند 
هستند. 

وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش، 
ف��روش را اولویت نخس��ت برای توس��عه 
صنایع دس��تی در کش��ور عن��وان کرد و 
گفت: اولویت اصلی صنایع دس��تی کشور 
در زمان حاضر، فروش اس��ت و در همین 
راس��تا، بخش خصوصی ب��رای ایجاد نقاط 
ف��روش در داخل و خارج کش��ور حمایت 

می شود. 
وی ادامه داد: ارائه تسهیات یا سهولت 
بخش��ی به فرآیند اداری، اقداماتی اس��ت 
که از سوی این س��ازمان برای حمایت از 

موضوع یادشده انجام می شود. 
نامورمطل��ق تغییر در نوع فروش به ویژه 
فعالی��ت درحوزه فروش مجازی را یکی از 
اقدامات انجام ش��ده برای توس��عه صنایع 
دستی کشور خواند و گفت: فروش مجازی 
و برپایی حراجی ها در حوزه صنایع دستی 
حمایت ش��ده و از رش��د خوبی برخوردار 

بوده است. 
وی یادآور ش��د: س��ال گذش��ته در دو 
س��اعت فروش صنایع دس��تی و هنرهای 
سنتی به صورت حراج، حدود 40 میلیارد 

ری��ال اثر ب��ه فروش رفت ک��ه این میزان 
فروش در یک نمایشگاه یک هفته ای، در 
س��طح خوب تجربه نش��ده و این موضوع 

نشانی از اهمیت برگزاری حراج است. 
وی اضافه کرد: ش��کل های دیگر فروش 
همچون ایس��تگاه های س��یار نیز از سوی 
ای��ن س��ازمان تروی��ج می ش��ود و برای 
ایج��اد فروش��گاه های زنجی��ره ای هدی��ه 
و صنایع دس��تی کش��ور، منتظ��ر حضور 

سرمایه گذاران هستیم. 
وی ادامه داد: فروش، ارتباط تنگاتنگی 
با دیگر حوزه های صنایع دس��تی همچون 
کارب��ردی کردن تولیدات، بازاندیش��ی در 

طراحی، زیباسازی و بسته بندی دارد. 
نامور مطلق افزود: باید به خاطر داش��ته 
باش��یم تولی��دات امروز در ح��وزه صنایع 

دس��تی باید متناس��ب با ذائقه مخاطبان 
ام��روز تولید ش��ود. وی اظهار کرد: تاش 
می شود مقوالت یادشده با راه اندازی اداره 

طراحی، پیگیری و اجرایی شود. 
بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری روز ش��نبه 
به منظ��ور بازدی��د از پروژه ه��ای صنایع 
دس��تی، بررسی مشکات، دیدار با فعاالن 
حوزه صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی و 
همچنین حضور در جمع دانش آموختگان 

این حوزه به استان گیان سفر کرد. 
از 90 رش��ته صنای��ع دس��تی گیان، 
64 رش��ته فعال است و تاکنون شش هزار 
و 200هنرمند هنرهای س��نتی و صنایع 

دستی استان بیمه شده اند. 

هنرمندان واقعی صنایع دستی کشور بیمه می شوند
بیمه

تجارتگردشگری

واردات

محمد ممتازپور 



فاصله قابل توجه میان سطح کیفیت 
س��اختمان ها در ایران با استانداردهای 
موج��ود جهان��ی و میانگین پایین عمر 
مفید واحدهای مس��کونی در ایران در 
قی��اس با واحدهای مش��ابه در س��طح 
بین الملل��ی ق��دری اوض��اع صنع��ت 
س��اختمان را در ای��ران پیچی��ده کرده 
اس��ت. در چنین ش��رایطی ش��اید آغاز 
ب��ه کار پانزدهمین نمایش��گاه صنعت 
س��اختمان در ته��ران بتوان��د با حضور 
فع��االن ای��ن عرصه بخش��ی از حرکت 
الزم برای رس��یدن به اس��تانداردهای 

کیفی جا مانده را برطرف کند. 
هرچن��د هن��وز بخش ه��ای مختلف 
فع��ال در عرص��ه س��اختمان ای��ران به 
دلیل س��ابقه رکود طوالنی مدت مسکن 
هنوز نتوانس��تند جایگاه گذش��ته خود 
را پی��دا ک��رده و از نظر اقتصادی حتی 
شاخص هایی را که در دهه های گذشته 
به آنها دس��ت یافته بودند بازیابی کنند 
ام��ا امی��د به خروج از رکود و رس��یدن 
س��رمایه های جدید به عرصه مس��کن 
بسیاری از آنها را برای فردای روشن تر 

امیدوار کرده است. 
در چنین ش��رایطی و با وجود تاکید 
چند باره وزیر راه و شهرس��ازی بر لزوم 
بهبود ش��اخص های کیف��ی در صنعت 
س��اختمان ایران به نظر می رسد کار تا 
رسیدن به روزهای خوب فاصله زیادی 
دارد؛ ای��ن تذک��ری اس��ت ک��ه رییس 
ش��ورای مرکزی سازمان نظام کاردانی 

ساختمان ایران می دهد. 
مهدی موذن در حاش��یه روز نخست 
نمایشگاه صنعت ساختمان در گفت وگو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« ب��ه چالش هایی 
پرداخت که نه تنها در طول س��ال ها و 
دولت های گذش��ته به آنها پاسخی داده 
نشده که حتی با وجود تالش های انجام 
گرفت��ه در دولت یازدهم نیز به دس��ت 
فراموش��ی سپرده شده است. مسئله ای 
که ش��اید تا زمان رس��یدگی دقیق به 
آن نت��وان امی��دی ب��ه بهب��ود کیفیت 

ساختمان ها در ایران داشت. 
با وج�ود گمانه زنی های مختلفی 
ک�ه در طول ماه های گذش�ته برای 

افزای�ش نقش کاردان ها در صنعت 
س�اختمان ای�ران ص�ورت گرفته، 
هن�وز این بخش نتوانس�ته جایگاه 
اصلی خود را پیدا کند. دلیل اصلی 

این موضوع چیست؟ 
در ط��ول تمام 14 س��الی که از عمر 
س��ازمان نظام کاردانی می گذرد، تمام 
ت��الش م��ا ب��ر این بوده ک��ه نقش این 
نیروه��ای متخصص و فنی را در عرصه 
ساختمان ایران به درستی تعریف کنیم 
و برای آنها جایگاهی را که باید در نظر 
بگیری��م. با وجود تم��ام این تالش ها و 
صحبت های کارشناس��ی اما متاس��فانه 
تاکنون چنین مس��ئله ای اتفاق نیفتاده 
و در تم��ام دولت های گذش��ته و حتی 
دول��ت فعل��ی توج��ه چندان��ی به این 
نیروهای متخصص صورت نگرفته است. 
ام�ا در دول�ت یازده�م انتخابات 
س�ازمان ش�ما پ�س از چند س�ال 
تاخی�ر برگ�زار ش�د. آیا ج�دای از 
این، اقدام دیگری از س�وی وزارت 
راه و شهرسازی برای بهبود اوضاع 

کاردان ها صورت نگرفته است؟ 
در دولت یازدهم پس از چهار س��ال 
تاخیر انتخابات س��ازمان ما برگزار ش��د 
ام��ا می توان گفت که تنها اقدام مثبتی 
که در این عرصه صورت گرفته برگزاری 
همی��ن انتخابات بوده که نه یک امتیاز 
بلک��ه وظیف��ه وزارت راه و شهرس��ازی 
بوده اس��ت. ما انتظار داریم با توجه به 
حضور محوری وزارت راه و شهرس��ازی 
در این عرصه سیاست های این ارگان به 

ش��کلی مستقیم حمایت از کاردان ها را 
در دستور کار قرار دهد زیرا این موضوع 
قطعا راه حل خروج از بسیاری مشکالت 

این عرصه خواهد بود. 
ام�ا در صحبت ه�ای مختلفی که 
تاکنون صورت گرفته بارها بر لزوم 
اس�تفاده از ت�وان کاردان ها صحه 
گذاشته شده است. آیا در عمل در 
رابطه با این صحبت ها طرحی خاص 

اجرایی شده یا نه. 
تف��اوت  متاس��فانه  موض��وع  ای��ن 
سیاس��ت های اجرایی ب��ا صحبت های 
مط��رح ش��ده را نش��ان می ده��د. اگر 
افزای��ش کیفی��ت س��اختمان و صدور 
شناس��نامه فنی و تایید کارشناسی آن 
یک ضرورت اس��ت که باید در راستای 
آن از توان کاردان ها چه در استفاده و به 
کار بستن این سیاست ها و چه نظارت و 
بهره برداری استفاده شود اما اگر ضروری 
نیس��ت و امکان مماش��ات در آن وجود 
دارد دیگر نیازی به صحبت های مختلف 
مطرح ش��ده در این عرصه وجود ندارد. 
م��ا تاکن��ون چیزی که دیده ایم بیش از 
آنکه به یک کار اجرایی منجر شود، تنها 
در حد صحبت و گمانه زنی بوده است. 
بر خالف شما که از نادیده ماندن 
گالیه می کنید، نظام مهندسی نیز از 
سوی دیگری با توجه به نظارت های 
گسترده ای که دارد گالیه مند است. 
دلیل اصلی رس�یدن ب�ه این نقطه 

چیست؟ 
متاس��فانه هی��چ ی��ک از ارگان های 
نظارت��ی و اجرای��ی تاکن��ون کار م��ا و 
صالحی��ت ما را ندیده اند. در طول تمام 
سال های گذشته با برقرار شدن یک نگاه 
مهندس محور در پروژه های ساختمانی 
نه تنها از توان کاردان ها استفاده نشده، 
که حتی امکانی برای ارائه مشاوره های 
فنی نیز وجود نداشته است. از هم اکنون 
می توان انتظار داشت اگر سیاست ها در 
این عرصه تغییری نکند مش��ابه بالیی 
که در طول ش��ش س��ال گذشته بر سر 
کیفیت س��اختمان آم��ده در آینده ای 
نزدی��ک نی��ز اتف��اق بیفت��د و کار را از 

امروز هم پیچیده تر کند. 
اما بس�یاری معتقدن�د محوریت 
یافتن مهندس�ان می تواند بسیاری 
از مشکالت کیفی ساختمان را حل 
کند. چرا تاکنون این اتفاق در ایران 

به وقوع نپیوسته است؟ 
اگ��ر بن��ا بود تنها ب��ا اهمیت دادن به 
رویکرده��ای مهندس��ی کار پیش رود، 
قطعا وضعیت کیفی س��اختمان های ما 
ای��ن طور که امروز می بینیم نبود. عمر 
30 ساله ساختمان های ایران در قیاس با 
بیش از 100 سال عمر مفید در برخی از 
کشورهای اروپایی به خوبی این تفاوت 
را نشان می دهد. اگر بناست ساختمانی 
برچسب فنی و انرژی دریافت کند، نیاز 
ب��ه حضور کاردان های فنی وجود دارد 
ک��ه ای��ن مهم تاکنون کمت��ر در ایران 

اجرایی شده است. 

در کن�ار سیاس�ت های دولت�ی 
بخش خصوص�ی  س�رمایه گذاران 
نی�ز در عرصه مس�کن فعالیت های 
ب�ا  ش�ما  رابط�ه  دارن�د.  زی�ادی 

انبوه سازان چگونه است؟ 
خوشبختانه توانسته ایم با انبوه سازان 
تعامل های خوبی داشته باشیم هرچند 
حقیقت این اس��ت که بیش از آنکه در 
طول س��ال های گذش��ته آنها به سمت 
ما گرایش داش��ته باش��ند، ما به سمت 
آنه��ا حرک��ت کرده ایم اما در مجموع ما 
اعتقاد بسیار زیادی به توان انبوه سازان 
داخلی داریم زیرا می توان با حضور آنها 
و نگاه فنی ش��ان اس��تفاده از کاردان ها 
را در عرص��ه مس��کن ای��ران توس��عه 
بخش��ید و به این ترتیب حلقه گمشده 
کیفیت را بازس��ازی کرد. البته در طول 
س��ال های قبل طرح هایی مانند مسکن 
مهر به نوعی توان انبوه س��ازان ما را در 
خود محبوس کرد زیرا نمی توان انتظار 
داشت در یک پروژه بسته و با یک قیمت 
محدود انبوه س��از بتواند یک کار کیفی 

حساب  شده تحویل دهد. 
یکی از مش�کالت اساسی کیفیت 
و نبود کاردان ها در عرصه مس�کن، 
بحث حضور س�رمایه گذاران خرد و 
دور زدن قوانین کیفی س�اختمان از 
سوی آنها بوده است. چگونه می توان 

این معضل بزرگ را حل کرد؟ 
حضور نیروهای نظارتی و کاردان های 
فنی در عرصه ساخت و ساز در این سطح 
نیاز به حمایت خاص ش��هرداری دارد. 
متاس��فانه شهرداری چشم خود را روی 
کیفیت س��اختمان بس��ته و هر چیزی 
ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی می گوی��د 
را اج��را می کن��د. کار مس��تقیم آنها با 
نظام مهندسی و توجه شان تنها به این 
س��ازمان  خاص باعث ش��ده کار کردن 
کاردان ه��ا در ای��ن عرصه به رس��میت 
ش��ناخته نش��ود و بخش زیادی از بازار 
عم��ال بدون حضور این نیروهای فنی و 

متخصص اجرایی شود. 
ب�ا وج�ود تمام این نق�اط تیره و 
ناامیدی ها س�ازمان ش�ما در طول 
و  ک�رده  کار  گذش�ته  س�ال های 
فعالیت ه�ای گس�ترده ای را به نام 
خ�ود ثب�ت کرده اس�ت. دلیل این 

موضوع چیست؟ 
در ط��ول 14 س��الی ک��ه از عم��ر این 
س��ازمان می گ��ذرد، م��ا با امید بس��یار 
زیادی کار کرده ایم اما متاسفانه به دلیل 
محدودیت ه��ای موج��ود نتوانس��ته ایم 
حقوق اعضای خود را آن طور که باید زنده 
کنیم. ما در کشور حدود 60 هزار نیروی 
کاردان عضو سازمان نظام کاردانی داریم 
که تعداد آنها برای سال های طوالنی ثابت 
مانده اس��ت. این نش��ان می دهد در کنار 
ج��ذب اف��راد جدید اعض��ای زیادی نیز 
بوده اند که جمع ما را ترک کرده اند. دلیل 
این موضوع عدم توجه به توانایی های آنها 
و متقاعد شدن این کاردان ها برای خروج 
از این عرصه بوده اس��ت. مس��ئله ای که 
می تواند برای بازار مسکن به شدت گران 
تمام شده و بسیاری از اصول منطقی مورد 
نیاز در ساختمان س��ازی را تحت الش��عاع 
قرار دهد. ما با وجود تمام این مش��کالت 
به آینده امیدواریم و انتظار داریم وزارت 
راه و شهرسازی در این عرصه تصمیماتی 

قاطع بگیرد. 
در کش��ور نظ��ام سلس��له مراتب��ی 
مدیریت��ی وج��ود دارد و نظام کاردانی 
ساختمان امیدوار است تصمیمات الزم 
از س��وی این نهادها گرفته ش��ده تا با 
همراه��ی نهادهایی مانند رس��انه های 
جمعی کیفیت س��اختمان در ایران بار 

دیگر احیا شود. 

بررسی کیفیت ساختمان در گفت وگو با رییس سازمان نظام کاردانی

شهرداری چشم خود را بر روی کیفیت ساختمان بسته است
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قیمت )تومان(محدودهمتراژ
300 میلیون رهن+ 30 میلیون اجارهزعفرانیه500 متر
100 میلیون رهن + 15 میلیون اجارهالهیه - فرشته300 متر
40 میلیون رهن + 3 میلیون اجارهولیعصر ، پارک وی روبه روی فرشته100 متر
100 میلیون رهن + 8 میلیون اجارهفرمانیه150 متر
30 میلیون رهن + 3 میلیون اجارهشیخ بهایی95 متر
50 میلیون رهن + 4 میلیون اجارهباالی میدان ونک روبه روی برج نگار120 متر
30 میلیون رهن + 3 میلیون اجارهدولت )کالهدوز(60 متر

150 میلیون رهن + 8  میلیون اجارهمالصدرا160 متر
40 میلیون رهن + 4 میلیون اجارهمیرداماد80 متر

200 میلیون رهن + 17 میلیون اجارهجردن، قبادیان350 متر
70 میلیون رهن + 6 میلیون اجارهولیعصر)بین پارک وی ونیایش(90 متر

نرخنامه

حمل و نقل

گران ترین و ارزان ترین معامالت 
مسکن در بهار 

گزارش مرکز آمار از معامالت مسکن ثبت شده در 
ش��هر تهران طی نخستین فصل سال، نشان می دهد 
که گران ترین خانه مس��کونی معامله ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران مترمربعی 
24 میلی��ون توم��ان و ارزان ترین آن مترمربعی 666 

هزار تومان ارزش داشته  است. 
به گزارش ایس��نا، جدول ه��ای آماری این گزارش 
حاکی از آن اس��ت که منطقه یک باالترین متوس��ط 
قیمت خریدوفروش زمین س��اختمان مس��کونی در 
تهران را در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال داشته است، 
ام��ا گران تری��ن خانه در ای��ن مدت در منطقه دو و با 
ارزش��ی بیش از 24 میلیون تومان برای هر مترمربع 

معامله شده  است. 
بر این اس��اس دومین س��اختمان مس��کونی گران 
معامله ش��ده در تهران در این مدت، در منطقه یک 
تهران و با قیمت هر مترمربع 23 میلیون و 800 هزار 
تومان بوده  اس��ت. اما این جدول نش��ان می دهد که 
ارزان ترین خانه فروخته ش��ده در گران ترین منطقه 
ش��هر قیمتی معادل هر مترمربع یک میلیون تومان 

داشته  است. 
همچنین این جدول نش��ان می دهد که ارزان ترین 
مس��کن فروخته ش��ده در تهران طی نخستین فصل 
س��ال جاری، در منطق��ه 12 و ب��ا قیمتی حدود 666 
هزار تومان برای هر مترمربع بوده  اس��ت، پس از آن 
ارزان ترین معامالت زمین س��اختمان مسکونی ثبت 

شده در تهران در منطقه 18 و 20 بوده  است. 
در ادامه در حالی که منطقه یک باالترین متوس��ط 
اجاره ماهانه برای ساختمان مسکونی به عالوه 3درصد 
ودیعه را طی بهار امس��ال داش��ته اس��ت، گران ترین 
اج��اره به��ا در منطقه دو تهران و با قیمت ماهانه 92 
هزار و 500 تومان برای هر مترمربع به ثبت رسیده 
اس��ت، منطقه های یک و س��ه نیز در رتبه های بعدی 

گران ترین اجاره بها قرار دارند. 
ارزان تری��ن اجاره به��ا نیز در تهران طی س��ه ماهه 
اول س��ال جاری در منطق��ه 20 ب��ا ارزش 22 هزار و 
700تومان برای هر مترمربع ثبت شده و مناطق 15 
و 14 تهران دومین و سومین اجاره بهای ارزان قیمت 
را داش��تند.  در ادام��ه ج��دول آم��اری مرک��ز آمار از 
اطالع��ات قیم��ت و اجاره مس��کن در بهار امس��ال، 
منطقه دو باالترین متوس��ط قیمت هر متر زمین یا 
زمین ساختمان کلنگی در تهران را داشته است، اما 
باالتری��ن قیم��ت برای هر متر زمین در این مدت در 
منطق��ه ی��ک و ب��ا قیمت 25 میلی��ون تومان به ثبت 
رس��یده ، پس از آن دومین زمین گران معامله ش��ده 
در تهران در این مدت مربوط به منطقه دو و با ارزش 
بیش از 24 میلیون تومان برای هر مربع بوده  است. 

مشارکت در ساخت هواپیما با 
شرکت های معتبر 

مدیرعامل ایرالین هس��ا با بیان اینکه هس��ا دیگر 
ایرالی��ن ندارد، گفت: معتقدم باید به مش��ارکت در 

ساخت هواپیما فکر کنیم و نه به شرایط خرید. 
پرویز اش��تریان در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 
ایرالین هس��ا به شرکت »س��پاهان پرواز ایرانیان« 
تغییر نام داده اس��ت و این ش��رکت،  یک ش��رکت 
س��ازنده هواپیما اس��ت، گفت: در شرایط پسا تحریم 

تنها نباید به مقوله خرید هواپیما فکر کرد. 
وی تاکید کرد: معتقدم ش��رکت ها باید در جهت 
انتق��ال دانش و فناوری س��اخت هواپیم��ا هم اقدام 
کنند و باید در کنار خرید هواپیما به مش��ارکت در 

ساخت هم فکر کنیم. 
اش��تریان در پاسخ به این س��وال که آیا برنامه ای 
برای خرید هواپیما برای احیای ناوگان هس��ا دارید، 
گفت: هس��ا یک شرکت سازنده هواپیما است و باید 
در این ش��رایط مش��ارکت با ش��رکت های معتبر و 
صاحب دانش در س��اخت هواپیما را در دس��تور کار 

قرار دهیم. 
 مدیرعامل ایرالین هسا گفت: البته این مشارکت 
در س��اخت باید در چارچوب قوانین تعریف ش��ده و 

مانند سایر صنایع تولیدی باشد. 
اشتریان همچنین درباره گزارش سقوط هواپیمای 
ای��ران 140 در فرودگاه مهرآباد که یک س��ال از آن 
می گذرد، گفت: شرکت هس��ا در حال پیگیری این 
موضوع اس��ت، اما هنوز گزارش��ی نهایی نشده است 

که بخواهیم آن را اعالم کنیم. 
وی در پاس��خ به این سوال که چه زمانی گزارش 
علت س��قوط هواپیمای ایران 140 نهایی می ش��ود، 
گفت: هنوز زمان دقیق اعالم گزارش علت س��قوط 
مش��خص نیس��ت، البت��ه ش��رکت آنتون��ف طب��ق 
کنوانس��یون های موجود در این زمینه همکاری های 
قابل توجهی را با س��ازمان هواپیمایی کش��وری در 

رابطه با بررسی علت سقوط داشته است. 

اختصاص یک میلیارد دالر 
 تسهیالت صندوق توسعه  ملی

به صنایع دریایی  

دبیر ش��ورای عالی صنایع دریایی گفت: به تازگی 
مبل��غ یک میلیارد دالر تس��هیالت از محل صندوق 
توسعه ملی به صنایع دریایی اختصاص یافته است و 
اجازه نمی دهیم از این رقم حتی یک ریال به واردات 

اختصاص یابد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
احم��د رفعت در هفتمین نشس��ت صنایع دریایی با 
موض��وع »وضعیت صنای��ع دریای��ی در دوران پس 
از تحری��م«، اظهار کرد: اعتقادی ب��ه دوران قبل از 
تحریم یا پس از تحریم ندارم. مس��ئوالن رده باالی 
کشور و رهبری بارها بر تولید داخل تاکید داشته اند 
و بای��د در هر مقطع��ی از زمان، موضوع اساس��ی و 

اولویت ما، تولید داخل باشد. 
وی افزود: طب��ق تعاریف اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
ما باید درون زا باش��د، در حالی ک��ه تاکنون برون زا 
بوده اس��ت اما باید ابزار ض��روری برای تولید داخل 

را فراهم کنیم. 
دبیر ش��ورای عالی صنایع دریایی تاکید کرد: باید 
ب��ا نگاه تولید داخل به بازاره��ای خارجی هم توجه 
داشت، اما متاسفانه همواره به اسم صادرات، واردات 
را تشویق می کنیم و در عمل تولید داخل در مقابل 

واردات مغفول می ماند. 
رفعت به قانون اس��تفاده حداکث��ری از توانمندی 
داخل اش��اره کرد و گفت: متاسفانه ما به این قانون 
توجه��ی نکرده ای��م. در صنای��ع کشتی س��ازی فاز 
جدیدی آغاز نش��ده و کماکان مونتاژکار هس��تیم و 

این نماد نقض قانون مذکور است. 
وی تاکی��د کرد: به عن��وان مثال حت��ی یک پیچ 
کش��تی آفروماکس ک��ه ما مدعی تولی��د داخل آن 
هستیم، در داخل تولید نشده است،  یک پیچ کشتی 
ایران-اراک را در داخل تولید نکردیم و همه را وارد  

و سرهم کردیم و مدعی تولید داخل هستیم. 
دبی��ر ش��ورای عالی صنای��ع دریایی ب��ا تاکید بر 
اینکه به اس��م س��رمایه گذاری خارجی نباید واردات 
را تشویق کرد، اظهار داشت: صنعت کشتی سازی ما 
به مونتاژ ختم ش��ده است، در حالی که هدف تولید، 

قدرتمند شدن زنجیره تامین است. 
رفعت بیان کرد: بانک مرکزی و ارگان های نظارتی 
بای��د در این عرصه وارد ش��وند و پیگیری کنند که 
چرا قوانین حمایت از ساخت داخل پیاده نمی شود. 
دبیر شورای عالی صنایع دریایی اظهارداشت: بعد 
از 40 س��ال فعالیت صنعت کشتی س��ازی در ایران، 
هنوز به دنبال جذب سفارش آن هم از طریق رابطه 
هستیم. وی تاکید کرد: اگر قانون استفاده حداکثری 
از توانمندی داخل اجرا شود ساالنه 300 هزار شغل 
در کش��ور ایجاد می شود که حدود 40 هزار شغل آن 

در بخش صنایع دریایی خواهد بود . 
دبیر ش��ورای عالی صنایع دریایی گفت: به تازگی 
مبل��غ یک میلیارد دالر تس��هیالت از محل صندوق 
توس��عه ملی برای صنایع دریایی ب��ا همکاری وزیر 
صنع��ت اختص��اص یافته اس��ت. همین ج��ا تاکید 
می کنیم اجازه نمی دهیم از این رقم حتی یک ریال 
هم ب��ه واردات اختصاص یابد. رفع��ت با بیان اینکه 
ظرفیت ساخت داخل 65 درصد یک شناور  در کشور 
فراهم اس��ت، گفت: کشتی س��ازی هایی نظیر صدرا، 
ایزو ایکو و اروندان امکان س��اخت انواع   کشتی ها را 

دارند. 

جواد هاشمی

عمران

نرخ اجاره واحدهای اداری شمال شهر
 ب��ا کاهش قدرت خری��د در بازار ملک، 
نیازها به سمت  بازار اجاره هدایت شد و با 
افزایش میزان تقاضا و ثبات تعداد عرضه، 
قیمت ها افزایش یافته است و کارشناسان 
پیش بینی  کرده اند با ادامه رکود بازار ملک 
هرچند روند ثبات قیمت ها و حتی کاهش 
نرخ در ب��ازار برقرار می مان��د اما اجاره بها 

سیر صعودی خواهد داشت.
ح��ال اینک��ه ارزش ه��ر مت��ر مربع از 
واحدهای اداری و تجاری بس��یار بیش��تر 
از واحدهای مس��کونی اس��ت و از آنجایی 

هم ک��ه اجاره به��ا تابع��ی از ارزش ملک 
اس��ت اجاره این واحدها بسیار گران تر از 
واحدهای مس��کونی اس��ت و در این روند 
افزایش اجاره بها، اجاره واحدهای اداری و 
تجاری با درصد بیشتری افزایش می یابد. 
در ای��ن می��ان به واس��طه افزایش قیمت 
اج��اره، به هم��ان میزان قیم��ت خدمات 
ی��ا کاالهای عرضه ش��ده در آن واحد هم 
افزای��ش می یاب��د. در ج��دول زیر قیمت 
اجاره واحدهای اداری ش��مال شهر تهران 

آمده است:



مس��ئوالن دولتی همیش��ه 
آماره��ای مثبت و قابل قبولی 
را از مجموع��ه خ��ود منتش��ر 
می کنن��د و ش��اید کمت��ر به 
کمبوده��ای  و  کاس��تی ها 
بخ��ش مرب��وط بپردازن��د. در 
ای��ن بی��ن وقت��ی موض��وع را 
ب��ا بخش خصوص��ی در می��ان 
می گذاری��م، ش��اید بس��یاری 
از معادله ه��ا به ه��م خورده و 
حقیقت بیش��تر نمایان ش��ود. 
معاون وزی��ر در امور تولیدات 
از  خبرن��گار  روز  در  دام��ی 
اقدامات��ی صحب��ت ک��رد که 
ش��اید بتواند نویدبخش آینده 
باش��د. حسن رکنی به توسعه 
زیرساخت های مربوط به تولید 
گوش��ت قرمز در کش��ور اشاره 
ک��رد و گفت:  »قرار اس��ت در 
یک افق پنج س��اله ش��رایط به 
س��متی پیش ب��رود که نه تنها 
نیازی به واردات گوش��ت قرمز 
نداشته باشیم، بلکه پس از آن 

به صادرات برسیم. «  
از جمله اقدامات انجام شده 
در راس��تای افزایش تولید این 
محصول، می توان به اس��تفاده 
از دام های س��نگین دومنظوره 
اشاره کرد؛ موردی که به گفته 
رکنی، نخس��تین پروژه آن در 
اس��تان قزوین افتتاح ش��ده و 
تاکن��ون حدود ه��زار رأس از 
اتریش وارد کش��ور شده است. 
وی معتق��د اس��ت، ش��یر این 
دام ها از نظر کیفیت 30درصد 
بهتر از شیر گاوهای بومی است 
و وضعی��ت گوش��ت به مراتب 
باالت��ری نیز دارند. ایس��تگاه 
ژنتیک��ی برای پش��تیبانی این 
کار ایج��اد و بهره ب��رداری از 
آن با مدیریت بخش خصوصی 
در شهرس��تان آم��ل از ابتدای 

سال جاری آغاز شد. 
تولی��د  می��زان  هم اکن��ون 
گوشت قرمز در کشور 875هزار 
ت��ن تخمین زده می ش��ود که 
870هزارت��ن آن ب��ه مص��رف 
می رسد. رییس انجمن صنفی 
گاوداران ای��ران در این ارتباط 
ب��ه  »فرصت امروز« می گوید:  
»وقتی م��ا حتی اضافه بر نیاز 
ه��م تولید می کنی��م چرا باید 

اصاًل گوشت وارد کرد؟«
احمد مقدس��ی معتقد است 
کش��ور ما اکنون نیز در تولید 
گوش��ت قرمز خودکفاس��ت و 
نیازی به برنامه های پنج س��اله 
نداریم. وقتی گوش��ت از خارج 
تولیدکنن��ده  می ش��ود،  وارد 
مجبور اس��ت محصول خود را 
ب��ا قیم��ت پایین تر عرضه کند 
تا بتواند با آنها رقابت داش��ته 
باش��د و باز هم ضررها متوجه 

دامدار می شود. 
ام��ا یکی از تجار دام در این 
زمین��ه می گوی��د:  »این کاماًل 
منطقی اس��ت که بین واردات 
و صادرات، تعادل ایجاد کنیم. «   
منصور پوریان با اشاره به اینکه 
هم اکن��ون مش��کلی از لحاظ 
تأمین گوش��ت وج��ود ندارد، 
می افزای��د:  »اگ��ر در داخ��ل 
کش��ور ب��ه یک محص��ول نیاز 
باش��د، واردات آن توجیه پذیر 
اس��ت اما از طرف��ی هم نباید 

بازارهای خارجی را از دس��ت 
داد. بنابرای��ن رعای��ت ت��وازن 
بی��ن ای��ن دو ضروری اس��ت. 
به هرترتیب، هر نوع گوش��تی 
متقاضی��ان خ��ودش را دارد و 
بعید به نظر می رسد با واردات 
آن، تولیدکنن��ده داخلی ضرر 

کند. «  

تولید و جمع آوری شیر
 دام سبک اقتصادی نیست

یک��ی دیگر از م��واردی که 
معاون وزیر به آن اش��اره کرد، 
اس��تفاده از شیر بز در صنعت 
لبنیات بود. شیر بز در صنعت 
پنیرسازی بسیار مطلوب بوده 
و می توان��د حت��ی جایگزی��ن 
ش��یر برای کس��انی باش��د که 
نس��بت ب��ه فرآورده های لبنی 
گاوی، آل��رژی دارن��د. به گفته 
رکنی، برای توسعه این صنعت 
اقدامات فراوانی انجام ش��ده تا 
جایی که برخ��ی کارخانه ها از 
هم اکن��ون ب��رای خرید ش��یر 
این حی��وان قرارداد بلندمدت 
بسته اند. از نظر وی، اصالحات 
ژنتیک��ی دام ه��ای کوچک با 
واردات نژاده��ای مرغ��وب و 
ممتاز مانند رومانف و ارائه آن 
به دامداران، می تواند مهم ترین 

اقدام در این راستا باشد. 
کارش��ناس صنعت شیر در 
ای��ن رابطه به  »فرصت امروز« 
آماره��ا  »طب��ق  می گوی��د: 
60میلی��ون رأس دام س��بک 
در کش��ور وج��ود دارد ک��ه 
25میلی��ون از ای��ن مق��دار بز 

است. «  
به گفته حس��ین چمنی، از 
25میلی��ون رأس بز موجود در 
کش��ور تنها 350ه��زار تن در 
س��ال شیر استحصال می شود. 
این در حالی اس��ت که فرانسه 
با در اختیار داشتن 1/1میلیون 
رأس از ای��ن دام، 500هزارتن 
شیر تولید می کند. این تفاوت 
معنا دار نش��ان می دهد، ایران 
هنوز نتوانس��ته ش��یر دام های 
س��بک را اقتص��ادی کند. در 
چنین ش��رایطی که بز تنها دو 
یا س��ه ماه در س��ال شیردهی 

دارد و تولید آن بس��یار اندک 
و  پراکندگ��ی  همچنی��ن  و 
غیربهداش��تی بودن آن موانع 
بزرگ��ی برای عرضه این ش��یر 
به بازار اس��ت، ل��ذا قبل از هر 
اقدام��ی باید فرمولی اقتصادی 
در رابطه با این محصول تعریف 
ک��رد. ناگفت��ه نماند هم اکنون 
راندمان تولید شیر بز در کشور 
150 تا 200 گرم در روز است. 
ای��ن درس��ت نظ��ر رییس 
کمیته فنی صنایع لبنی کشور 
است. وحید مفید معتقد است 
تنها حدود 4درصد ش��یر دنیا 
را ش��یر ب��ز تش��کیل می دهد. 
جایگزین  نمی تواند  بنابرای��ن 
ش��یر گاو باشد اما برای ایجاد 
تن��وع می توان از آن اس��تفاده 
کرد. ولی نکته اینجاس��ت که 
وقت��ی پروژه های زی��ادی در 
عرصه دام سنگین وجود دارد، 
چ��ه لزومی برای صرف هزینه 
در اصالح   نژاد دام سبک بود؟  
بهتر بود ابتدا در تولید شیر گاو 
به خودکفایی می رس��یدیم و با 
کاهش قیمت، سرانه مصرف را 
باال می بردیم سپس به کارهای 
توسعه ای دیگر می پرداختیم. 

دخالت دولت در عرضه 
و تقاضا

معاون وزیرجهاد کشاورزی 
در بخش دیگری از سخنانش 
به بحث قیمت شیر اشاره کرد 
و گفت:  »به دس��تور شخص 
وزی��ر، خری��د تضمین��ی در 
برخی اس��تان ها ادامه خواهد 
داش��ت. در آخری��ن جلس��ه 
س��تاد تنظی��م ب��ازار اگرچه 
ش��یرخام  قیم��ت  بررس��ی 
در دس��تور کار نب��ود ام��ا در 
عنوان  صحبت های خصوصی 
ش��د ک��ه س��ازمان حمای��ت 
موظف اس��ت هرچه زودتر در 
اجرایی کردن مصوبه  )قیمت 

1440تومان( اق��دام کن��د. «  
ام��ا ب��ه عقی��ده چمنی، اگر 
س��ازمان حمای��ت ت��ا به حال 
اقدام��ی نک��رده، حتم��اً آن را 
غیراجرای��ی می دان��د. دخالت 
دول��ت در صنعتی که بیش از 

95درصد آن خصوصی اس��ت 
و آن هم در شرایطی که طبق 
خواس��ت مقام معظم رهبری و 
تفسیر ایشان از اصل 44 قانون 
اساس��ی، دولت باید از گردونه 
اقتص��اد خارج ش��ود، این گونه 
اجبارها بس��یار تعجب برانگیز 
اس��ت. به جرات می توان گفت 
که لبنیات، رقابتی ترین بخش 
اقتصاد کش��ور است. بنابراین 
ام��کان اجح��اف به مش��تری 
وجود نخواهد داش��ت و دولت 
نباید با این ادعا در بازار عرضه 

و تقاضا دخالت کند. 
این کارشناس تاکید می کند:  
»با توجه به اینکه جناب دکتر 
هیات مدی��ره  عض��و  رکن��ی، 
مجموعه صنعت  بزرگ تری��ن 
ش��یر کش��ور اس��ت، ب��ه نظر 
می رس��د بهترین فردی باشد 
که می تواند با ارائه مستندات، 
س��ود واقعی صنعت لبنیات را 
اع��الم کن��د. تأکی��د بر چنین 
اجباری از طرف ایش��ان کمی 
دور از ذه��ن اس��ت. «   چمنی 
اضافه می کند به نظر می رس��د 
دول��ت به دخال��ت در اقتصاد 
معتاد ش��ده و در بس��یاری از 
م��وارد مانن��د صنع��ت کامال 
رقابتی ش��یر به ج��ای دخالت 
باید نظارت را جایگزین کند. 

مشکالت توزیع مرغ های 
قطعه بندی شده

انصافا مرغ، یکی از کاالهایی 
اس��ت که برای بهبود وضعیت 
آن هم از طرف بخش خصوصی 
و هم از سوی دولت، تالش های 
بس��یاری انجام ش��ده اس��ت. 
اقدام��ی ک��ه به تازگ��ی برای 
ای��ن محصول ش��کل گرفت و 
ت��ا حدودی مش��کل برندینگ 
را حل ک��رد، قطعه بندی مرغ 
و عرضه آن در فروش��گاه های 
س��طح ش��هر بود. معاون وزیر 
جهادکش��اورزی با بیان اینکه 
ش��رکت پش��تیبانی برای این 
ام��ر حدود 4 تا 5هزار تن مرغ 
از مرغ��داران خریداری کرده، 
گفت:  »مش��کل اصلی در مرغ 
قطعه بندی، پایین بودن زمان 

نگه��داری آن اس��ت. به طوری 
که الش��ه کام��ل را می توان تا 
یک سال ذخیره کرد اما وقتی 
قطعات مرغ تفکیک می ش��ود 
مدت نگه��داری به حداکثر 9 
م��اه کاهش می یابد. به همین 
دلیل هنوز ش��رکت پشتیبانی 
به ص��ورت  را  م��رغ  قطع��ات 
مقطعی خریداری می کند. این 
در حالی اس��ت که خرید مرغ 
کامل، تقریبا همیشگی است. «  
ش��رکت  مدیرعام��ل  ام��ا 
س��پیدماکیان در ارتب��اط ب��ا 
م��رغ قطعه بن��دی ش��ده ب��ه  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د:  
»ای��ن اق��دام بس��یار مطلوب 
و قاب��ل تقدی��ر اس��ت ام��ا به 
ش��رطی که موانع و مشکالت 
متع��ددی ک��ه وج��ود دارد از 
 س��ر راه تولیدکنندگان معتبر

 برداشته شود. «  
ب��ه گفته مجتبی رس��ولی، 
بسیاری از مرغ های قطعه بندی 
شده ای که در مغازه ها مشاهده 
زیرزمین ه��ای  در  می ش��ود 
میدان بهمن و به صورت کاماًل 
غیربهداش��تی انج��ام گرفت��ه 
ک��ه هی��چ نظارت��ی روی آنها 
نیس��ت. بیش��تر این برندهای 
نامعتب��ر، مرغ ه��ای مورد نیاز 
خ��ود را به ص��ورت منجمد از 
ش��رکت پش��تیبانی به قیمت 
ارزان  )4500 تا 5هزارتومان( 
خری��داری ک��رده و یخ آنها را 
کنار وس��ایل گرمایش��ی نظیر 
بخ��اری، آب می کنن��د. بع��د 
از تفکی��ک قطع��ات م��رغ و 
بس��ته بندی، محصول ش��ان را 
به ب��ازار می فرس��تند. این در 
حالی اس��ت که م��رغ منجمد 
اگر تا دمای 6 یا 7درجه گرما 
ببین��د، محل��ی ب��رای جوالن 
باکتری ه��ای مختل��ف خواهد 
ش��د؛ مض��اف بر اینک��ه تاریخ 
انقضای شان نیز بسیار نزدیک 
اس��ت. این کامال غیربهداشتی 
بوده و الزم اس��ت که دولتی ها 
قب��ل از ه��ر چیز دس��ت افراد 
سودجو را از بازار قطع کنند. 

می کن��د:   اضاف��ه  رس��ولی 
»حدود یک س��ال و نیم پیش 
دس��تگاه مخصوص��ی را برای 
قطعه کردن مرغ بدون دخالت 
دست به قیمت 300هزار یورو 
خری��داری کردم اما به دالیلی 
که گفته شد، هنوز نتوانسته ام 

از آن بهره برداری کنم. «  
دبی��رکل انجمن ملی طیور 
نی��ز بر مطل��وب بودن عرضه 
مرغ ه��ای قطعه بن��دی تأکید 
ک��رده و ب��ه  »فرصت امروز« 
اظهار می کند:  »ما در این راه 
به فرهنگ س��ازی گسترده ای 
نی��از داریم. زیرا هنوز جامعه 
ب��ه خری��د قس��متی از پیکره 
مرغ که در بسته بندی شکیل 
عرضه می ش��ود، عادت نکرده 

است. «  
س��عید اصغری ف��رد معتقد 
است با انجام این عمل، دست 
مشتری برای انتخاب محصول 
باز خواهد بود و دیگر مشکلی از 
نظر برندینگ نخواهیم داشت 
اما قیمت تمام ش��ده محصول 
کمی باالست که باید روی این 

موضوع هم کار کرد. 

دولت به دخالت در اقتصاد معتاد شده است
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گندم کاران نگران مطالبات شان 
نباشند

معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی از خرید تضمینی 
بی��ش از 7میلیون و 400 ه��زار تن گندم خبر داد و 
گفت: تاکنون حدود 2500 میلی��ارد تومان از بهای 
گندم خریداری شده کش��اورزان پرداخت نشده اما 

گندمکاران نگران مطالبات شان نباشند. 
علی قنبری، مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی، 
در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار ک��رد: از ابتدای فصل 
برداش��ت گندم تاکن��ون 7میلی��ون و 400 هزار تن 
گن��دم به ارزش 8500 میلیارد تومان از کش��اورزان 
خریداری ش��ده که تاکنون 6500 میلیارد تومان به 

آنها پرداخت شده است. 
وی اف��زود: ب��ا مذاکراتی ک��ه با رییس س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور ص��ورت گرف��ت، 
مق��رر ش��د تا با تفاهم ب��ا یکی از بانک های کش��ور 
1000 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان را تامین 
و پرداخ��ت کنیم و بقی��ه آن را نیز به محض تامین 
اعتب��ار پرداخت خواهیم ک��رد. بنابراین گندمکاران 

نگران مطالبات شان نباشند. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی اظه��ار کرد: خرید 
تضمین��ی گن��دم همچنان ادام��ه دارد و پیش بینی 
می ش��ود امس��ال میزان خرید آن از سوی دولت به 

8 میلیون تن برسد. 

بزرگ ترین صادرکننده لبنیات 
جهان خواستار ورود به بازار ایران

رییس بزرگ تری��ن صادرکننده فرآورده های لبنی 
در جهان ب��ازار ای��ران را دارای پتانس��یل عظیمی 
دانس��ت و گفت: ایران بازار بزرگی است و پتانسیل 
زیادی دارد. مسلما ایران بخشی از برنامه های آینده 

ما را در برمی گیرد. 
 به گزارش تس��نیم به نقل از رسانه های نیوزیلند، 
تئو اس��پیرینگ، رییس ش��رکت فونت��رای نیوزیلند 
گف��ت ای��ران پتانس��یل عظیم��ی ب��رای تولیدات 

فرآورده های لبنی این کشور دارد. 
براس��اس برنامه جامع اقدام مشترک قرار است در 
ماه های آینده تحریم های غرب علیه ایران برداش��ته 
شود و بسیاری از شرکت های غربی که طی سه سال 
گذش��ته از بازار ایران محروم بوده ان��د برای فروش 
تولیدات خود در ایران لحظه شماری می کنند. ورود 
حجم عظیم کااله��ای مصرفی از خارج که می تواند 
به تولید داخل ضرب��ه وارد کند یکی از نگرانی هایی 
است که فعاالن اقتصادی و کارشناسان نسبت به آن 

هشدار داده اند. 
براس��اس این گزارش وزیر خارجه نیوزیلند گفته 
توافق هس��ته ای ای��ران و گروه 1+5 راه گس��ترش 

بیشتر روابط بین ایران و نیوزیلند را باز می کند. 
اس��پیرینگ در ادامه گفت: ایران بازار بزرگی برای 
کره و روغن کره است و همچنین این کشور بازار در 

حال ظهوری برای پودر شیر است. 
گفتنی است، شرکت فونترا بزرگ ترین صادرکننده 
فرآورده های لبنی در جهان است که با کاهش تقاضا 

برای تولیدات خود مواجه شده است. 

صنایع لبنی: افزایش قیمت 
نمی دهیم

نایب ریی��س هیات مدیره انجم��ن صنایع لبنی با 
تاکید بر اینکه بازار کشش افزایش قیمت محصوالت 
لبن��ی را ندارد، گفت: براس��اس آخری��ن تصمیمات 
اتخ��اذ ش��ده در جلس��ه اضط��راری صنای��ع لبنی، 
هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت لبنی اعمال 

نمی شود. 
 محمد فربد در گفت وگو با فارس در مورد نتیجه 
جلسه اضطراری صنایع لبنی در مورد تصمیم گیری 
درباره قیمت محصوالت لبنی، گفت: در این جلس��ه 
تصمیم گرفته ش��د که فع��ال صنایع لبن��ی افزایش 

قیمتی روی محصول اعمال نکنند. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که با ای��ن تصمیم 
تکلیف قیمت خرید ش��یرخام چه می ش��ود، گفت: 
قاعدتا در قیمت خرید ش��یرخام هم تغییری اعمال 

نمی شود، زیرا بازار کشش افزایش قیمت را ندارد. 
نای��ب رییس هیات مدی��ره انجم��ن صنایع لبنی 
تصری��ح کرد: با س��ازمان حمایت در م��ورد تصمیم 
اتخاذ ش��ده مذاکره می کنیم و ش��رایط را به صورت 

مکتوب به اطالع مقامات ذی ربط می رسانیم. 
فرب��د با بیان اینکه حفظ دام��دار به معنای حفظ 
کارخانجات تولید محصوالت لبنی اس��ت، گفت: ما 
نمی خواهیم دامداران متضرر ش��وند، اما با ش��رایط 
اقتص��ادی جامعه چاره ای هم نداری��م. دو گزینه در 
مورد قیمت ش��یر وجود دارد ی��ا اینکه کارخانجات 
شیر را گران بخرند یا اینکه دولت به تولید کنندگان 

یارانه بپردازد. 
نایب رییس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی بیان 
داش��ت: درخواس��ت صنعت از دولت این اس��ت که 
ب��ه هر طریقی ش��ده تا پایان س��ال 94 دامداران را 

حمایت کند. 

نسخه فناورانه محققان کشور برای 
مقابله با بحران آب در کشاورزی

فن��اوری آبی��اری خودکار مزارع، پیش��نهاد جدید 
متخصص��ان دانش��گاه صنعتی ش��ریف در راس��تای 
مقابله با بحران جدی آب است که توسعه این فناوری 
می تواند ضمن توزیع عادالنه آب، حداقل 13 درصد 

مصرف آب کشاورزی کشور را کاهش داده است. 
 س��امانه آبیاری خودکار مزارع، پیش��نهاد ش��ده از 
س��وی متخصصان دانش��گاه صنعتی ش��ریف، شامل 
شبکه ای از آبگیر های متعدد است که با دریچه هایی 
قابل کنترل به یکدیگر متصل شده اند و از آب پشت 
س��د تغذی��ه می ش��وند. هر کدام از ای��ن آبگیر ها یک 
منطق��ه زراعی را پوش��ش می دهن��د و آب آنها بنا به 
درخواس��ت کش��اورزان تخصیص می یابد. هر دریچه 
به گونه ای برنامه ریزی شده که سطح آب آبگیر پایین 
دس��ت خود را ثابت نگاه دارد؛ بنابراین با کاهش آب 
در یک آبگیر، دریچه باال دس��تی آن باز ش��ده و این 
سلس��له تا س��د ادامه می یابد. بدین  ترتیب آب، دقیقا 
به میزانی که مورد نیاز اس��ت به صورت کنترل ش��ده 
در اختیار کش��اورزان در هر بخش از ش��بکه آبیاری 

قرار می گیرد. 
 این در حالی اس��ت که هم اکنون برای تامین آب 
مزارع پایین دس��ت، میراب براس��اس تخمین خود از 
میزان مصرف، آب را از س��د رها می کند. از آنجا که 
دقت تخمین چندان باال نیست، همواره برای جبران 
خط��ای احتمالی میزان��ی بیش از مقدار تخمین زده 
شده رها می شود که قسمتی از آن استفاده نشده و از 
انتهای شبکه آبیاری به صورت سر ریز خارج می شود. 
بن��ا ب��ه گفت��ه متخصصان، در کش��ور م��ا حدودا 
13 درصد منابع آب پش��ت س��دهای کش��اورزی به 
همین دلیل تلف می ش��ود که در ش��بکه های پر آب 
کشور این میزان به 30 درصد نیز می رسد. عالوه بر این 
در روش س��نتی، آب به صورتی غیر یکنواخت توزیع 
شده و زمین های باالدست شبکه بیش از زمین های 
پایین دست سیراب می شوند، اما در آبیاری خودکار، 
می ت��وان می��زان آبیاری زمین ها را به دقت و عادالنه 

کنترل کرد. 
دکت��ر علیرضا فرهادی، اس��تادیار دانش��کده برق 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف که چندین س��ال تجربه 
طراحی و توس��عه س��امانه های آبیاری خودکار را در 
کش��ور استرالیا داش��ته و هم اکنون تالش می کند تا 
این طرح را در ایران نیز به اجرا درآورد، معتقد است: 
سامانه آبیاری خودکار بدون هرز رفتن حتی یک قطره 
آب، آن را به مزرعه می رس��اند. این س��امانه عالوه بر 
مزای��ای مس��تقیمی که به دنب��ال دارد، به عنوان یک 
زیرساخت مهم جهت توسعه سامانه های آبیاری تحت 

فشار نیز محسوب می شود. 
اگرچه آبیاری تحت فش��ار می تواند راندمان توزیع 
آب را تا 90 درصد در مزارع باال ببرد، اما دکتر فرهادی 
می گوید: انجام آبیاری تحت فشار مزارعی که از آب 
سدها بهره می گیرند، بدون استفاده از سامانه  خودکار 
آبیاری سبب افزایش راندمان مصرف آب نمی شود. 

به گزارش سیناپرس، تخمین زده می شود که برای 
توسعه سامانه های آبیاری خودکار به هزینه ای معادل 
یک بیستم توسعه سامانه های آبیاری تحت فشار نیاز 
اس��ت. این در حالی اس��ت که اجرای آن تا حد قابل 
توجهی از مصرف آب کش��اورزی کاس��ته و زمینه را 
برای توس��عه س��امانه های گران تر آبیاری تحت فشار 

آماده می کند. 
ط��رح س��امانه آبی��اری خودکار دانش��گاه صنعتی 
شریف به عنوان یکی از طرح های برگزیده جشنواره و 
نمایشگاه ملی فناوری های آب، خاک و محیط زیست 
در خردادماه امس��ال انتخاب ش��د. دکتر فرهادی در 
حال حاضر مش��غول س��اخت نمونه آزمایشگاهی این 
سامانه در دانشگاه صنعتی شریف بوده و مذاکراتی نیز 
با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو جهت اجرایی 

کردن این طرح داشته است. 

شیوع مگس میوه زیتون و احتمال 
کاهش تولید 

عضو ش��ورای ملی زیتون از احتمال کاهش تولید 
زیتون در کشور خبر داد و گفت: خطری که در حال 
حاض��ر باغات کش��ور را تهدی��د می کند، آفت مگس 
میوه زیتون اس��ت و ما باید مقابله با آن را به صورت 

جدی دنبال کنیم. 
نادر جاللت در گفت وگو با مهر با بیان اینکه فصل 
برداش��ت زیتون در نقاط مختلف کش��ور از اوایل تا 
اواسط شهریورماه آغاز می شود، اظهارداشت: در برخی 
اس��تان های کش��ور، هنگام گل دهی درختان، گرمای 
ش��دید باعث ش��د که گل آنها بریزد، به همین دلیل 

احتمال کاهش تولید وجود دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر این موضوع قابل 
پیش بینی دقیق نیس��ت، گفت: خطری که در حال 
حاضر باغات کشور را تهدید می کند، آفت مگس میوه 
زیتون است که ما باید مقابله با آن را به صورت بسیار 

جدی دنبال کنیم. 
جاللت اضافه کرد: این آفت در برخی اس��تان ها از 
جمله قزوین، زنجان و گیالن تا حدودی ش��یوع پیدا 

کرده و این موضوع به ما گزارش شده است. 
وی درباره کاهش تعرفه واردات روغن زیتون با بیان 
اینکه هنوز چیزی در این باره از س��وی مس��ئوالن به 
ما اعالم نش��ده اس��ت، افزود: زمان کاهش تعرفه باید 
مشخص باشد و همزمان با فصل تولید روغن زیتون 

داخلی این کار انجام نشود. 

خبــر خبـــر

کشت

مدیرکل آزمایش��گاه های مرجع کنترل 
سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به اینکه 
برنامه بررسی آب های معدنی چندی پیش 
توس��ط وزیر بهداشت و ریاست سازمان در 
اولوی��ت برنامه های ما ق��رار گرفته، بر این 
اساس تمامی آب های معدنی و آشامیدنی 
کش��ور جمع آوری ش��ده و اقدامات الزم به 

سرعت در حال انجام است. 
حس��ین رستگار، در گفت وگو با ایفدونا، 
اظه��ار داش��ت: چندی پیش در بررس��ی 
برنامه های س��ال جاری وزیر بهداشت اعالم 
کردن��د ک��ه در زمین��ه آب ه��ای معدنی، 
آش��امیدنی و بس��ته بندی بررس��ی کاملی 
ص��ورت بگیرد و اعالم ش��ود ک��ه باالخره 

آب ها چه وضعیتی دارند. 
وی گفت: پس از اعالم نظر وزیر بهداشت، 
بررس��ی وضعیت آب های بس��ته بندی در 
اولوی��ت برنامه ه��ای ما ق��رار گرفت. پیرو 
همی��ن برنام��ه تمامی آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی کش��ور جمع آوری و در دست 

بررسی و آزمایش قرار دارند. 
رس��تگار اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه این 

آب ه��ا از جنبه ه��ای مختل��ف در ح��ال 
بررسی هستند بنابراین امیدواریم سریع تر 
از زمان اعالم شده نتیجه را اعالم کنیم تا 
در ص��ورت وج��ود م��واردی خاص که نیاز 
ب��ه تقوی��ت جنبه نظارت��ی و کنترلی دارد 

اقدام های الزم انجام شود. 
مدیرکل آزمایش��گاه های مرجع کنترل 
سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: آب های 
معدنی و آشامیدنی از لحاظ کنترل کیفیت 

استانداردهای متفاوتی دارند که برای آنها 
صادر ش��ده و براس��اس این اس��تانداردها 
بررسی می شوند و هر کدام باید مشخصات 

خود را داشته باشند. 
رستگار خاطر نشان کرد: آب های معدنی 
ک��ه در فروش��گاه ها و مغازه ه��ا به فروش 
می رس��د نباید زیر ن��ور آفتاب قرار بگیرد، 
چ��ون احتمال دارد نور آفتاب باعث تغییر 
کیفیت آب در طعم آن شود و باید در محل 

و مکان مناس��ب و درجای خنک نگهداری 
شود تا کیفیت آب در حد مطلوب باشد و 
ب��ه هیچ وج��ه نباید آب معدنی در زیر نور 

خورشید قرار گیرد. 
وی گفت: هر تغییری که در تولید آب های 
معدنی و آش��امیدنی صورت می گیرد باید 

طبق استانداردهای مربوط باشد. 
رس��تگار ادامه داد: نظارت ها و بازدید ها 
از کارخانه ه��ای تولید آب معدنی به صورت 
برنامه ریزی ش��ده توس��ط کارشناس��ان ما 
صورت می گیرد عالوه بر آن مس��ئول فنی 
با حضور مداوم در کارخانه مسئولیت تایید 

کیفیت آب را از همه جنبه ها دارد. 
مدیرکل آزمایش��گاه های مرجع کنترل 
س��ازمان غذا و دارو گفت: مراکز تولید آب 
معدنی و آش��امیدنی باید در محل مناسب 
باشند و اگر در مجاورت فاضالب باشد باید 
فاضالب ها کامال اس��تاندارد باش��د و فاصله 
آن نیز رعایت ش��ود یا اس��تفاده از کود در 
زمین های کشاورزی اطراف آن نیز صورت 
نگیرد و این عوامل در صدور مجوز ها تاثیر 

بسزایی دارد. 

آب های آشامیدنی زیر ذره بین آزمایشگاه های سازمان غذا و دارو

وحیدزندی فخر

آب 
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مهدی هاش��می فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که 
ب��رای اجرای حک��م خود مقابل زندان اوین حاضر ش��ده 
ب��ود پس از خداحافظی با اعضای خان��واده اش و برخی از 
همراهانش وارد زندان اوین شد. فاطمه و محسن هاشمی، 
عفت شریعتی، علیزاده طباطبایی و سیدوحید ابوالمعالی 
وکالی مهدی هاشمی و چند نفر دیگر مهدی هاشمی را 
همراهی می کردند. مهدی هاشمی در بدو ورود به محوطه 

مقابل اوین متنی را در جمع خبرنگاران قرائت کرد. 
او ب��ا قرائت این متن گفت: از ش��ما تقاض��ا دارم تمام 
این فیلم به طور کامل پخش ش��ود. مل��ت بزرگ و فهیم 
ایران اکنون که براساس حکم محاکم قضایی برای تحمل 

کیفری که آن را عادالنه و قانونی ندانس��ته، بلکه اغراض 
سیاسی را در آن عامل اصلی می دانم، مهیا گشتم به عنوان 
یک عضو ب��زرگ خانواده انقالب اس��المی که همواره در 
خدم��ت انقالب و نظام جمهوری اس��المی بوده و خواهم 
بود به منظور صیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز 
و نس��توه یار دیرین و وفادار حض��رت امام خمینی)ره( و 
همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری، پدر مظلوم 
و بزرگ��وارم، ب��ا توجه به عدم پذیرش خواس��ت اینجانب 
مبنی بر علنی برگزار ش��دن دادگاه بار دیگر درخواس��ت 
اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکمه 
اینجان��ب از صدا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران را 

دارم و امی��دوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع ش��ود و 
رجای واثق دارم که این اقدام از سوء استفاده افراد افراطی 
و مغ��رض و ضربه زدن به یک��ی از ارکان مهم جمهوری 

اسالمی پیشگیری خواهد کرد. 
مهدی هاشمی پس از بازگشت به ایران بابت اتهام های 
گوناگون مورد بازپرس��ی قرار گرفت و پس از اعالم حکم 
نی��ز اعتراض کرد، ولی راه به جایی نبرد. براس��اس گفته 
محس��نی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه؛ »باتوجه به تایید 
حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی و در نظر گرفتن 
اش��د یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسالمی، 

وی به 10 سال حبس محکوم شده«. 

دکتر سیدحس��ن هاش��می، وزیر بهداشت 
درخص��وص اقدامات وزارت بهداش��ت جهت 
تجمی��ع بیمه ه��ا، اظهار ک��رد: بع��د از ابالغ 
سیاس��ت های کلی نظام سالمت توسط مقام 
معظم رهبری که در بند 9 آن به موضوع بیمه 
و در بند هفتم نیز به تولی گری وزارت بهداشت 
در حوزه سالمت اشاره کرده بودند، الیحه ای را 
جهت سامان بخشی بیمه ها در راستای منویات 
رهبری پیشنهاد کردیم که همچنان در نوبت 

کمیسیون اجتماعی مجلس است. 
او با بیان اینکه وزارت بهداش��ت وظیفه 
خ��ود را در این زمینه انجام داده اس��ت، 
تاکید کرد: امیدواریم که نه فقط از جهت 
شکلی، بلکه از جهت محتوایی، این بخش 
مهم از نظام س��المت کش��ور سامان پیدا 
کن��د. به ه��ر حال دو س��ال از دوره ما به 

پای��ان رس��ید و مابقی آن نیز به س��رعت 
سپری خواهد ش��د، اما واقعیت این است 
تا زمان��ی که بیمه ها، صرف نظ��ر از اینکه 
توس��ط چه وزارتخان��ه ای اداره ش��وند و 
کجا باش��ند، اصالح نشوند، بعید است که 
م��ا بتوانیم به یک نظ��ام کارآمد در حوزه 
س��المت برس��یم. برخی دوس��تان بدون 
توجه، این موضوع را در محاق حاش��یه ها 
می برند، به ای��ن صورت که می گویند چه 
گروه��ی و در چه س��ازمانی ارائه خدمت 
می ش��ود، درحالی که اصال ه��دف ما این 
نیس��ت، بلکه هدف ما اس��تفاده از تجربه 
بین المللی و علم اداره بیمه اس��ت که در 

دنیا بسیار مورد توجه بوده است. 
وزیر بهداش��ت ادامه داد: صرف نظر از این 
بحث های پیش پا افتاده و کودکانه معتقدیم 

که نظ��ام باید در مورد بیمه درمان، تصمیم 
جدی بگیرد و نظام بیمه باید حتما جراحی 
ش��ود. ما نیز برای تغییر آمدیم، نیامدیم که 
شرایط گذش��ته را ادامه دهیم. بنابراین اگر 
مطلبی می گوییم عمدتا از س��ر خیرخواهی 
و برگرفت��ه از دان��ش موجود بش��ری بوده 
و از تجرب��ه کش��ورهایی  که نظام س��المت 
کارآمدی دارند، به دست آمده است. بنابراین 
امیدواری��م در ادامه مس��یر و قب��ل از پایان 
دولت این مهم میس��ر ش��ود و کشور برای 
خدمات پایه، دارای بیمه ای باش��د که همه 
به اس��تفاده از آن افتخار کنند و اگر بیماری 
یا مش��کلی برایش��ان پیش آمد، دغدغه ای 
نداش��ته باشند. هاش��می در پاسخ به برخی 
گفته ه��ا مبن��ی ب��ر اینکه با یکسان س��ازی 
خدمات نی��ازی به تجمیع بیمه ها نیس��ت، 

اظهار کرد: خیر این آدرس درس��تی نیست. 
معن��ای یکسان س��ازی خدم��ات، مدیریت 
صحی��ح مناب��ع بیم��ه و رفتارس��ازی برای 
ارائه دهن��دگان خدمت نیس��ت. البته بیمه 
می تواند رفتار ارائه دهندگان خدمت را متاثر 
کند و یکسان س��ازی خدم��ات یک ضرورت 

است، اما به معنای تجمیع نیست. 
او در پای��ان تاکی��د ک��رد ک��ه البت��ه 
یکسان س��ازی خدم��ات به ص��ورت ی��ک 
طرفه هم قابل قبول نیس��ت و حتما باید 
با هماهنگ��ی ارائه دهن��دگان خدمت که 
بخش خصوصی و وزارت بهداش��ت و سایر 
دس��تگاه های ارائه کننده خدمات از جمله 
نیروهای مسلح، بنیاد ش��هید و خیریه ها 
که تعداد آنها قابل توجه اس��ت، باش��د و 

این گونه میسر خواهد شد. 

وزیر بهداشت: برای تغییر آمدیم

راهپیمایی اعتراضی در سالگرد قتل نوجوان سیاهپوست به دست پلیس آمریکا
صدها آمریکایی در س��الگرد قتل »مایکل براون« نوجوان 
سیاهپوست به دست یک افسر پلیس در شهر »فرگوسن« 
آمریکا راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از 
فرگوسن، این راهپیمایی به دعوت و هدایت اعضای خانواده 
براون روز ش��نبه، در خیابانی برگزار شد که پارسال پس از 
قتل او صحنه س��خت ترین درگیری ها بین نیروهای پلیس 
آمریکا و معترضان سیاهپوس��ت این کشور بود. راهپیمایان 
شعار می دادند »دست ها باال، تیراندازی نکنید« و »ما مایکل 
براون را فرام��وش نمی کنیم«. این راهپیمایی که با آرامش 
آغاز شد در پایان به تجمع اعتراضی معترضان در برابر مقر 
پلیس در حالی که شعار می دادند: »پلیس قاتل باید برود«، 
ختم ش��د. چندین معترض از موانع تعبیه ش��ده در اطراف 
ساختمان پلیس پریدند و با افسرهای پلیس درگیر شدند. در 

نهایت نیروهای پلیس توانستند جمعیت معترضان را بدون 
خشونت های بیشتر متفرق کنند. 

 تیران��دازی ب��ه مای��کل ب��راون نوج��وان 18 س��اله 
آمریکایی-آفریقای��ی در نه��م اوت 2014، ب��ه موجی از 
اعتراضات خش��مگین منجر ش��د و بحث ه��ای زیادی را 
در مورد تبعیض ن��ژادی در آمریکا به ویژه رفتار نیروهای 

پلیس با سیاهپوستان در پی داشت. 
در ابتدای راهپیمایی شنبه پدر مایکل براون به خبرنگاران 
گف��ت ک��ه برای زنده نگه داش��تن ی��اد فرزن��دش از هیچ 
تالش��ی فروگذار نمی کند و هر کاری بتواند برای توانمندی 
سیاهپوستان انجام می دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا 
در زمینه نژاد پرستی در آمریکا در یک سال گذشته تغییری 
روی داده اس��ت، گفت: »من تغییری احس��اس نمی کنم، 

بعضی خانواده ها توانس��تند بعد از ماجرای مایکل به عدالت 
دس��ت یابند و این موضوع کمک کننده بود اما من هنوز در 

حال تالش برای رسیدن به عدالت هستم.«
روز یکش��نبه نی��ز تظاهرات��ی صورت گرف��ت و در آن 
معترضان 4.5 دقیقه به نشانه 4.5 ساعتی که جسد براون 
بعد از تیراندازی در خیابان افتاده بود، سکوت کردند. آنها 
همچنین در س��کوت به سوی یک کلیسا راهپیمایی و در 

آنجا مراسم مذهبی برگزار کردند. 
اعتراضات به قتل مایکل براون در سال گذشته به دیگر 
شهرهای آمریکا کشیده شد. چند فقره قتل سیاهپوستان 
به دست افسران سفیدپوست پلیس در شهرهای مختلف 
آمری��کا به بحث ها در م��ورد تبعیض نژادی و خش��ونت 

فراوان پلیس این کشور دامن زده است. 

مهدی هاشمی در اوین

ب��اراک اوبام��ا، رییس جمهور آمری��کا در مصاحبه ای با 
فرید زکریا، مجری معروف شبکه سی ان ان گفت: بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر اس��راییل درخصوص جوهره توافق 
هس��ته ای با ایران دچار اشتباه است. من فکر می کنم که 
فرضیه های اساس��ی ک��ه نتانیاهو درباره ای��ن توافق دارد 

نادرست هستند. 
به یاد نمی آورم که در گذش��ته یک رهبر خارجی تا این 
حد که نتانیاهو در این مدت در امور آمریکا مداخله کرده 
تا جلوی توافق هس��ته ای با ایران را بگیرد، در امور آمریکا 

مداخله کرده باشد. 
فرید زکریا در این مصاحبه از اوباما پرس��یدآیا مناسب 

اس��ت که رییس یک دولت خارجی خ��ودش را وارد یک 
مس��ئله آمریکایی کند که رییس جمهور آمریکا در پاسخ 
ب��ه آن گفت: چنین نمون��ه ای را به یاد نم��ی آورم. اوباما 
تأکید کرد: اگر در حقیقت اس��تدالل من درس��ت باش��د 
ک��ه توافق بهترین راه برای آن اس��ت که ایران به س��الح 
هس��ته ای دس��ت پیدا نکند، این چیزی نیس��ت که تنها 
 برای آمریکا خوب باش��د بلکه برای اسراییل بسیار خوب 

است. 
اوباما به فرید زکریا گفت: روابط سازنده با ایران می تواند 
یکی از محصوالت جانبی توافق هس��ته ای باشد اما چنین 

اتفاقی بالفاصله رخ نمی دهد. 

اوباما: تاکنون هیچ رهبری به اندازه نتانیاهو در امور آمریکا دخالت نکرده است

 مناب�ع عرب�ی از وقوع س�ه انفجار 
تروریستی در پایتخت و شهر بعقوبه 
عراق خب�ر دادند که دس�ت کم پنج 

کشته به جا گذاشته است. 
 ه�زاران نف�ر در کل�ن آلم�ان در 
اعتراض به حمالت هوایی دولت آنکارا 
علی�ه پ. ک. ک، راهپیمای�ی بزرگی 

برگزار کردند. 
نشست ویژه بررسی توافق هسته ای از سوی موسسه دیپلماسی ایرانی صبح 
روز یکشنبه با حضور صالحی، ظریف، عراقچی، تخت روانچی و صادق خرازی 

برگزار شد و مردان هسته ای از برجام دفاع کردند

تیتر اخبار

انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی گفت: 
تعداد خانواده های پش��ت نوبت برای فرزندخواندگی بسیار 
زیاد اس��ت. او با اشاره به پذیرش ساالنه حدود هزار کودک 
بی سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور 
بیان کرد: تعداد زیاد خانواده های متقاضی قبولی سرپرستی 
این کودکان نش��ان می دهد باید شرایطی فراهم شود تا با 
سرعت  بیش��تری کودکان بی سرپرس��ت و بدسرپرست به 
متقاضیانی که صالحیت آنها توس��ط مراجع قضایی تأیید 
شده، تحویل شوند. محسنی بندپی درباره قوانین سختگیرانه 
واگذاری سرپرستی این کودکان گفت: حمایت از خانواده ها 
برای اخذ سرپرس��تی کودکان بهزیس��تی، توس��ط قوانین 
حقوقی و قضایی قوه قضاییه صورت می گیرد که امیدواریم 

با تدوین آیین نامه های جدید این روند س��رعت بخش��یده 
شود. او با اش��اره به اینکه س��اخت خانه های سالمندان از 
سوی بهزیستی برون سپاری شده و خیرین این امر را انجام 
می دهند، افزود: بهزیستی در تالش است تسهیالت مالی و 
بالعوض را در اختیار خیرین برای س��اخت خانه سالمندان 
ق��رار دهد تا ای��ن پروژه ها هر چه زودتر به اتمام برس��ند. 
رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور با تأکید بر اینکه تالش 
می کنی��م بهترین مکان برای نگهداری س��المندان و حتی 
کودکان کانون خانواده باش��د، گفت: هرچند این امکان در 
بهزیس��تی وجود دارد ولی باید مکان موقتی برای این افراد 
تهیه ش��ود و به صورت روزانه از آنها نگهداری کنیم و شب 

در کانون خانواده و کنار آنها به سر برند. 

تعداد خانواده های متقاضی فرزندخواندگی بسیار باالست

 ایل�وش وزی�ری، مدیرعام�ل ش�رکت 
کنت�رل ترافیک تهران گف�ت: طی دو ماه 
گذش�ته هش�ت تقاطع دیگر شهر تهران 
به سیس�تم های ثبت تخلف عبور از چراغ 

قرمز مجهز شد. 
 وحید حس�ینی، مدیرعامل ش�رکت 
کنت�رل کیفی�ت ه�وای ته�ران گفت: 
ایس�تادن ش�اخص  با  پایتخت  ه�وای 
میک�رون   ۲.۵ از  کمت�ر  معل�ق  ذرات 
۹۱ در وضعیت س�الم قرار  روی ع�دد 

گرفت. 

علی تیموریدر، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت 
محیط زیست از طراحی مدلی جدید برای بیمه پلنگ ایرانی در قالب برنامه ملی 

عملیاتی حفاظت و مدیریت این گونه در کشور خبر داد

تیتر اخبار

کیت مارا، بازیگر فیلم ابرقهرمانی  »چهار شگفت انگیز« به 
فیلمی با موضوع جنگ عراق پیوس��ت. کیت مارا قرار اس��ت 
نقش اول فیلمی در مورد مگان لیوی را بازی کند. لیوی یکی 
از کهنه س��ربازان جنگ عراق اس��ت که در این جنگ وظیفه 
خنثی کردن بمب ها را بر عهده داش��ته. او سگی را برای این 
کار تربیت می کند که در چند ماموریت همراهش بوده. اما در 
سال 2006 در انفجاری خودش و سگش،  »رکس« مجروح 
می شوند. وی تا سال 2008 به ارتش آمریکا خدمت می کرده، 
اگرچه بعد از مجروحیتش در سال 2006 این خدمات در دو 
س��ال پایانی بیشتر در پش��ت جبهه بوده است. با این وجود 
رک��س تا س��ال 2012 و زم��ان مرگش به عنوان یک س��گ 
نظامی کار می کرده اس��ت. یکی از همرزمانش به اسم مایک 

دنخس��تینگ در ارتباط با او و سگش کتابی منتشر می کند 
که هالیوودی ها می خواهند از روی آن اقتباس��ی س��ینمایی 
انجام دهند. کارگردان مس��تند جنگی  »بلک فیش«، گابریال 
کاوپرثویت وظیف��ه کارگردانی این فیلم داس��تانی را هم بر 
عهده دارد. هنوز نامی برای این پروژه مش��خص نشده است. 
کیت ما را به تازگی با فیلم ابرقهرمانی  »چهار ش��گفت انگیز« 
میهمان س��ینماها ش��ده؛ فیلمی که توس��ط منتقدان اصاًل 
پسندیده نشده. سینما اس��کور این فیلم را در رده فیلم های 
C  قرار داده و منتقد گاردین هم به آن فقط 2 س��تاره داده 
اس��ت. مارا همین طور به تازگی ب��ازی در فیلم  »مریخی« به 
کارگردانی رایدلی اسکات و با بازی مت دیمون را هم به پایان 

برده. فیلمی که پاییز امسال اکران خواهد شد. 

دوباره جنگ عراق، سوژه هالیوود

 کمپانی س�ونی پیکچرز از برنامه هایش 
تا س�ال ۲۰۱۹ پرده برداری ک�رد. در این 
بی�ن آنه�ا  »جومانجی« را هم بازس�ازی 

می کنند. 
 علیرض�ا تاب�ش، مدیرعام�ل فارابی 
در  گرفت�ه  ص�ورت  تفکی�ک  درب�اره 
و  ک�ودکان  فیلم ه�ای  جش�نواره 
نوجوان�ان ، فعالیت ه�ای آین�ده بنی�اد 
این  تفاهم نامه های  فاراب�ی،  س�ینمایی 
بنی�اد ب�ا دیگ�ر مراک�ز و نهاده�ا و... 

توضیحات�ی ارائ�ه ک�رد. 

سوسن کرامتی تهیه کننده مجموعه برنامه های  »سنجد« بیان کرد که تولید 
س�ری جدید این برنامه آغاز شده اس�ت و از ۲۴ مردادماه از شبکه دو سیما 

روی آنتن خواهد رفت

تیتر اخبار

حسین عبدی، سخنگوی هیات مدیره پرسپولیس درباره 
نقل قول هایی که از او در برخی رس��انه ها منتش��ر ش��ده 
اس��ت، اظهار کرد:  از آنجا که م��ن هیچ وقت صحبت های 
تنش زایی را عنوان نمی کنم نمی دانم چرا برخی از دوستان 
صحبت هایی ب��ه نقل از من منتش��ر می کنند که به هیچ 
عنوان درس��ت نیس��ت. در این ش��رایط تنها راه کمک به 
پرسپولیس این است که این تیم در آرامش به کارش ادامه 
دهد. بر همین اس��اس اگر می خواهیم به این پرسپولیس 
کم��ک کنیم بهتر اس��ت از صحبت هایی ک��ه باعث ایجاد 
تن��ش می ش��ود و همین طور آرام��ش تی��م را می گیرد، 

خودداری کنیم. من ه��م می خواهم از همین طریق تمام 
نق��ل قول هایی را ک��ه به نقل از من درب��اره اولتیماتوم به 
برانکو در برخی از رس��انه ها منتشر شده تکذیب کنم. من 
هیچ گون��ه مصاحبه تنش زایی انجام ن��داده ام. البته این را 
ه��م بای��د بگویم به هیچ عن��وان در مس��ائل فنی دخالت 
نمی کنم چون جایگاه من دخالت در مس��ائل فنی نیست. 
من به عنوان سخنگو و عضو هیات مدیره فقط درباره مسائل 
کلی باشگاه و همین طور مسائلی که به من مربوط می شود 
صحبت می کنم بنابراین بهتر اس��ت برداش��ت هایی که از 

صحبت های من می شود درست باشد. 

عبدی: دلیلی ندارد درباره مسائل فنی و برانکو صحبت کنم

 دیتر هکینگ، سرمربی ۵۰ ساله تیم 
فوتبال ولفسبورگ قرارداد خود را با این 

باشگاه آلمانی تمدید کرد. 
 وینس�نت البرون�ه، رییس باش�گاه 
مارس�ی اعتراف کرد که از شنیدن خبر 
استعفای مارچلو بیلسا پس از شکست 
خانگی قهرمان پیش�ین اروپا برابر کان 
در هفت�ه نخس�ت لوش�امپیونه مات و 

مبهوت شده است. 
ش�ادی مهینی، س�رمربی تیم فوتبال دخت�ران نوجوان کش�ورمان بر لزوم 

برگزاری دیدارهای دوستانه تأکید کرد 

تیتر اخبار
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ورود خودروهای یورو ۵ به ناوگان تاکسیرانیآب تهران سالم است
دکت��ر محمدمه��دی فیض آبادی، رییس انجمن میکروب شناس��ی ای��ران درخصوص 
س��المت آب شرب تهران گفت: 42 آزمایشگاه اداره آب و فاضالب به طور مرتب سالمت 
آب را در ش��هر تهران کنترل می کنند. از دیدگاه میکروب شناسی، آب آشامیدنی تهران 
تایید می شود و مشکلی ندارد. فضاسازی هایی نیز که درخصوص ناسالم بودن آب تهران 

صورت می گیرد، درست نیست. 
او درخص��وص مقاومت های میکروبی در بین میکروب های بیم��اری زا، گفت: در حال 
حاضر مقاومت میکروبی در سطح بیمارستان ها و جامعه به چالشی در سطح دنیا تبدیل 
ش��ده و مشکل زاس��ت. پرهیز از مقاوم س��ازی میکروب ها راهکاری اس��ت که دنیا تالش 
می کند آن را به دست آورد. در ایران به علت تجویز و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها 
این مقاومت ها بیشتر می شود. تب مالت نیز همچنان بزرگ ترین چالشی است که در بین 

بیماری های باکتریایی وجود دارد و از بیماری سل نیز بغرنج تر است. 
ریی��س انجم��ن میکروب شناس��ی ای��ران درب��اره ش��انزدهمین کنگ��ره بین الملل��ی 
میکروب شناس��ی ایران گفت: انجمن میکروب شناس��ی ایران س��عی کرده است نیازها و 
درخواس��ت هایی را که از طرف همکاران ارائه می شود پاسخ دهد. بر همین اساس حدود 

15 پنل و سمپوزیوم در این کنگره سازماندهی شده است. 

میثم مظفر، رییس س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران با اشاره به محدودیت های قانونی 
پالک گذاری خودروهای پژو به عنوان تاکس��ی گفت: شورای عالی ترافیک کشور الزاماتی 
برای ش��ماره گذاری تاکسی در کل کشور ایجاد کرده که یکی از آنها شرط گازسوز بودن 

خودرو است. 
او با بیان اینکه براس��اس ابالغ ش��ورای عالی ترافیک خودروهایی که به عنوان تاکسی 
پالک می ش��وند باید پایه گازس��وز باش��ند، افزود: در حال حاضر در محصوالت داخلی، 
خودروسازان تنها اقدام به تولید سمند ای اف 7 که پایه گازسوز است، می کنند و اجرای 

این قانون تنها به این مدل سمند ختم می شود. 
رییس س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران با اشاره به پیش��نهاد شهرداری به شورای 
عال��ی ترافیک مبنی بر پالک خودروهای دارای اس��تاندارد یورو 5 به عنوان تاکس��ی 
گف��ت: خوش��بخانه ش��ورای عالی پذیرف��ت که عالوه ب��ر خودروهای پایه گازس��وز، 
ماش��ین های دارای اس��تاندارد یورو نیز تحت عنوان تاکسی پالک شده و اجازه تردد 
یابن��د. امیدواریم درپی موافقت ش��ورای عالی ترافی��ک درخصوص ورود خودروهای 
دارای اس��تاندارد یورو 5، بتوانیم محصوالت متنوع تری از جمله تویوتا کمری را وارد 

چرخه حمل ونقل عمومی کنیم. 

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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همه اتفاقات را به گردن 
تبلیغات نیندازیم 

اغل��ب گمان م��ی رود وقتی تبلی��غ می کنیم باید 
منتظ��ر ف��روش باالتر نیز باش��یم، اما باید دانس��ت 
تبلیغات بخش��ی از زنجیره فرآیند فروش اس��ت نه 
تمام��ی آن؛ ب��ه این معن��ا که همه کاره��ا به عهده 
تبلیغات نیست و چاره همه دردها نمی تواند ساخت 
یک آگهی خوب باش��د. گاهی م��ا یک آگهی موفق 
می س��ازیم و اتفاقا با تمام اس��تاندارد های الزم این 
آگهی س��اخته می شود و در زمان مناسبی هم روی 
آنتن می رود اما وقتی نمودارهای فروش را مشاهده 
می کنی��م، هیچ رش��دی را که رضای��ت خاطر ما را 

فراهم سازد، شاهد نیستیم. 
گاهی تبلیغات نیس��ت که نتیج��ه نمی گیرد بلکه 
این بازاریابی است که درست عمل نمی کند؛ در این 
صورت اس��ت که پروژه تبلیغاتی با شکس��ت مواجه 
می ش��ود؛ لذا تاکید بر آن است وقتی به تبلیغ اقدام 
می کنید کل سیستم را هم هماهنگ کنید تا بتوانید 

اثربخشی تبلیغ را افزایش دهید. 
مشکل بزرگی که در بسیاری از شرکت های ایرانی 
ش��اهد هس��تیم، جزیره ای عمل ک��ردن بخش های 
مختلف مجموعه اس��ت. به این ص��ورت که هر یک 
از اجزای ش��رکت مستقال و بدون هماهنگی با سایر 
قس��مت ها اقدام می کنند. مثال بازاریاب ها مس��تقل 
عم��ل ک��رده و آن ط��رف جزیره مدی��ران تبلیغات 
ب��ه تبلیغ اق��دام می کنند و این در حالی اس��ت که 
طرف دیگ��ر جزیره مدیران رواب��ط عمومی نیز کار 
خودشان را بدون هماهنگی با سایر قسمت ها انجام 
می دهند، در این صورت است که هر کدام از عناصر 
تشکیل دهنده ش��رکت با فرض بر اینکه در بهترین 
ش��رایط خوب عمل می کنند؛ در کلیت یا به موازات 
یکدیگ��ر عمل می کنند یا در جهت عکس هم اثرات 

یکدیگر را خنثی می کنند. 
این مقدمه از این جهت اس��ت ک��ه تاکید کنیم، 
اگر یک آگهی مورد حمایت سایربخش ها قرار نگیرد 
قطعا با شکست مواجه خواهد شد. مثال تصور کنید 
که ش��ما یک ش��کالت خاص را برای نخس��تین بار 
روان��ه بازار می کنید برای آن تبلیغات الزم را صورت 
می دهی��د اما مدی��ران بازاریابی آن چن��ان که باید 
تالش نمی کنند که محصول معرفی شده در اختیار 
مشتری قرار بگیرد در این صورت است که محصول 
با افت فروش مواجه می ش��ود و شرکت مجبور است 

محصول جدید را از دستور کار خارج کند. 
یا گاهی مدیران بازاریابی درست عمل می کنند اما 
ارزیابان بازار اطالعات غلط در اختیار سایر بخش ها 
قرار می دهند و موجب می شوند که محصول از خط 
تولید خارج شود. مثال تصور کنید محصولی را که به 
تازگی وارد بازار کرده اید، بررس��ی های آماری نشان 
می ده��د فقط 3درصد فروش داش��ته اس��ت و این 
یعنی شکس��ت حتمی اما پشت این 3درصد فروش 
سواالتی نهفته که اگر به خوبی پاسخ داده نشود کل 
مجموعه را نگران خواهد کرد مثال اینکه چند درصد 
از کل مشتریان بالقوه ش��ما از محصول جدید شما 
خریداری کرده اند؟ یا اینکه چند درصد از خریداران 
دوباره به قفس��ه مراجعه کرده اند و تصمیم گرفته اند 

از محصول جدید استفاده کنند؟ و... 

این سواالت آنقدر مهم هستند که اگر به درستی 
پاس��خ داده نشوند، تمام مسیر سود آوری را به خطر 
خواهند انداخت و  چه بس��ا ی��ک محصول موفق را 

کامال شکست خورده جلوه خواهند داد. 
شما تصور کنید که در مورد این شکالت چنانچه 
3درصد از کل مشتریان شما این شکالت را امتحان 
ک��رده باش��ند و 90درصد از آنهایی که ش��کالت را 
م��زه کرده اند دوباره به قفس��ه بازگش��ته اند و آن را 
برداشته اند؛ فکر می کنید این محصول موفق نبوده؟ 
به ط��ور حتم ای��ن محصول را باید موفق دانس��ت 
چ��ون توانس��ته 90درصد از مش��تریان را دوباره به 
قفسه بازگرداند. حال اینجا بحث اصلی این است که 
چگونه باید باقی مش��تریان بالقوه را به س��مت خود 
بکشانیم. اینجاست که تاکید می کنیم باید مجموعه 
در یک زنجیره درست عمل کند تا بتوانیم فروش و 

سهم بازار بیشتری به دست آوریم. 
ش��ما تصور کنید هزینه هنگفتی روی تولید یک 
محصول صورت می گیرد؛ تبلیغات گس��ترده ای نیز 
انجام می ش��ود، بازاریابی خوبی هم صورت می گیرد 
ولی بررس��ی ب��ازار به درس��تی انجام نمی ش��ود و 
اطالع��ات غل��ط موجب می ش��ود که کل س��رمایه 
ش��رکت به خطر بیفتد. این موض��وع بارها در اغلب 
ش��رکت های بزرگ دنیا نیز رخ داده و  ای بسا گاهی 

کل یک شرکت را از گردونه خارج کرده است. 
ل��ذا تاکید بر آن اس��ت، همه اتفاقات��ی را که بعد 
از پخش آگه��ی رخ می دهد نباید به گردن عملکرد 
تبلیغات��ی انداخت. تبلیغ��ات فقط یک بخش از یک 
چرخه بزرگ فروش است و این چرخه بزرگ زمانی 
می توان��د بچرخ��د که همه اج��زا در یک هماهنگی 

کامل باشند. 
این طور نیس��ت که ما یک آگهی بس��ازیم و همه 
چی��ز را به آن بس��پاریم و گمان کنی��م این آگهی 
معجزه می کند و فروش و س��هم ب��ازار تمام رقبا را 

یک شبه برای ما به ارمغان می آورد. 

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

توس��ط  س��ینمایی  فیلم ه��ای  س��اخت 
بخش خصوص��ی انگی��زه مهمی ب��رای توجه به 
تبلیغات این حوزه است؛ تبلیغاتی که باید به فروش 
فیلم و بازگشت سرمایه به حس��اب سرمایه گذار 
منجر ش��ود؛ س��رمایه ای که باید برگ��ردد تا این 
بخش هنری ادامه حیات پیدا کند. پس توجه به 
ارائه ش��یوه های خالقانه تبلیغات��ی در این بخش 
به شدت احساس می ش��ود. در این بخش از بازار 
محصول فرهنگی ارائه می ش��ود و ب��ه نظر به کار 
بردن ش��یوه های تبلیغات تجاری آنچنان جالب 
نخواهند بود. در میان هیاهوی تبلیغاتی فیلم های 
سینمایی این روزها برخی از رسانه های محیطی 
صفحه سفید خود را به آگهی های تبلیغاتی فیلم 
خداحافظی طوالنی اختصاص داده اند. فیلمی که 
عالوه بر رسانه های محیطی، رسانه  دیگری را نیز به 
امر تبلیغاتش اختصاص داده است. گروه تبلیغات 
برای این فیلم، ویژه نامه تخصص��ی و تبلیغاتی را 
طراحی ک��رده  و به صورت ضمیمه ه��ر هفته با 
روزنامه اعتماد تا زمان اک��ران فیلم ارائه می کند. 
اتفاقی که به نظر در این حوزه تبلیغاتی تازه است. 
در ادامه برای بررسی بیشتر این شیوه تبلیغاتی و 
بایدها و نباید های آن سراغ محمد بیاتی کارشناس 
ارشد و بازاریابی تبلیغات و فعال در عرصه تبلیغات 
فیلم های س��ینمایی و ش��یوا آباء مدیرتبلیغات و 
مشاور رسانه ای فیلم خداحافظی طوالنی رفته ایم. 

رسانه ای خوب ولی نامناسب با گروه هدف 
فیلم 

محمد بیاتی، درب��اره ویژه نامه ای که به منظور 
تبلیغات فیل��م خداحافظی طوالنی چاپ ش��ده 
می گوید: به نظرم استفاده از این شیوه برای تبلیغ 
پروژه تبلیغاتی اتفاق جالبی اس��ت، شیوه  و کانال 
تبلیغاتی که با محصول فرهنگی موردنظر یعنی 
فیلم هماهنگی دارد. در واق��ع گروه تبلیغات این 
فیلم، رسانه متناس��بی با محصول فرهنگی خود 
انتخاب کرده  اما در تبلیغات معموالً رس��انه باید 
براس��اس گروه هدف موردنظر محصول، انتخاب 
شود. حال با این توصیفات درست است که روزنامه 
انتخاب ش��ده به عنوان رس��انه برای تبلیغات این 
فیلم، خوانندگان و مخاطبان بس��یاری دارد ولی 
رویکرد اصلی آن هنری و س��ینمایی نیست!  در 
واقع گروه مخاطبانی سراغ این روزنامه می روند که 
می خواهند روزانه از اخبار سیاسی، اقتصادی و... 
مطلع شوند، پس به نظرم با اینکه شیوه تبلیغاتی 
استفاده شده جالب اس��ت، ولی با گروه مخاطبان 
اصلی این فیلم تناسبی ندارد و شاید این ویژه نامه 
درصد کمی از مخاطب��ان روزنامه اعتماد را بتواند 
جذب کن��د. چون گروه مخاطبان��ی که تمایل به 
تعقیب حواش��ی و نقدهای مختلف فیلم ها دارند 
معموالً سراغ نشریات تخصصی این حوزه می روند 
و کمتر اطالعات��ی را درباره فیلم ها از نش��ریات و 
روزنامه های عمومی به دست می آورند. روزنامه های 
کثیراالنتشار عموما برای س��ایر اشکال تبلیغات 
مناسب هس��تند حال که پروژه سینمایی است، 
این فضا و مخاطب برای انتشار ویژه نامه ای به عنوان 
ضمیمه مناس��ب نیس��ت چون مورد اس��تقبال 
عامه مردم قرار نخواهد گرف��ت. بیاتی می گوید: 
باید به این نکته اش��اره کرد ک��ه بخش تبلیغات 
در حوزه س��ینمایی و کمپین نویس��ی تبلیغات 
س��ینمایی می تواند کانال های بس��یاری داشته 
باشد. تبلیغات مکتوب که عموما چاپ آگهی فیلم 
در روزنام��ه و حتی همین ویژه نامه ه��ا و بنر های 
تبلیغاتی در وب سایت ها را ش��امل می شود فقط 
و فقط برای آگاه��ی دادن در بخش عن��وان، نام 
فیلم و سوپراستارهایی که در فیلم بازی می کنند 

اس��ت. در این میان به نظرم مخاط��ب عام زمانی 
می تواند جذب تماش��ای فیلم ش��ود که بتواند از 
طریق تماشای تیزر فیلم و حتی پشت صحنه های 
فیلم مختصری از فیلم اطالعات به دس��ت بیاورد. 
اطالعاتی که انگیزه  او برای رفتن به س��ینما شود. 
به همین دلیل است که بس��یاری از فیلم ها برای 
فروش به تبلیغات صدا و سیما روی آورده اند. عالوه 
بر این جدیدا هم رسانه ای مانند آپارات مورد توجه 
بسیاری برای انتشار تیزر های فیلم های سینمایی 

قرار گرفته است. 

نگاهی تجاری به محصول فرهنگی 
بیاتی درب��اره بخش مس��ابقه ویژه نامه تبلیغاتی 
این فیلم می گوید: در ای��ن ویژه نامه از عامه مردم 
خواسته شده که دست به قلم شوند و یادداشت ها 
و طرح های خود را درباره فیلم بفرستند تا گروه به 
بهترین های آنها جایزه بده��د. این عملکرد نیز با 
گروه هدف تناسبی ندارد، چون بارها عنوان شده 
که مخاطب اصلی این فیلم عامه مردم هستند، به 
نظرتان آیا عامه مردم اطالعات تخصصی دارند که 
بتوانند طرح و یادداشتی درباره فیلم برای ویژه نامه 
ارس��ال کنند، در نتیجه باز در این ب��اره نیز افراد 
متخصص دست به قلم خواهند شد. بیاتی می گوید: 
ش��اید گروه تبلیغاتی به خاطر اینکه فرزند مدیر 
مسئول این روزنامه از تهیه کننده و سرمایه گذاران 
اصلی این فیلم بوده از آن به عنوان رسانه تبلیغاتی 
استفاده کرده باشند. در واقع رسانه به دلیل کاهش 
هزینه های تبلیغاتی انتخاب شده باش��د. به نظرم 
این نیز شیوه خوبی است که گروه تصمیم گرفته 
طرحی را اجرا کند که بتواند از رسانه تبلیغاتی که 
نفوذ دارد و هزینه ای در بر ندارد، استفاده کند. اگر 
به این منظور این روزنامه انتخاب ش��ده باید این 
مس��ابقه  ای که برای جذب مخاطب عام طراحی 
شده، ش��کل و ش��مایل دیگری پیدا می کرد. در 

واقع بهتر بود به خاطر اینکه روزنامه عمومی است، 
مسابقه نیز عامیانه تر طراحی می شد، برای مثال در 
مسابقه سواالتی از دیالوگ بازیگر اصلی مطرح و از 
مردم خواسته می شد، پاسخ را برای گروه پیامک 
کنند و جایزه بگیرن��د. در این ش��یوه مخاطبان 
اصلی فیلم راحت تر درگیر شیوه تبلیغاتی موردنظر 
می ش��دند اما وقت��ی از مخاطبان ع��ام بخواهید 
یادداشت بنویسند ش��اید چندان ترغیب نشوند، 
که در مسابقه شرکت کنند. برای این موضوع بهتر 
بود اگر گروه تبلیغات می خواست این نوع مسابقه 

را اجرا کند، سراغ رسانه های تخصصی این حوزه 
می رفت. عالوه براین در ویژه نامه نقدهای تخصصی 
متخصصان این حوزه نیز منتشر شده که باز با رسانه 
انتخابی تناسبی ندارد، این موضوع نیز به دالیلی 
است که درباره آنها صحبت کردم. بازار هدف چنین 
نقدهایی عامه مردم نیست و مخاطبان خاص خود را 
دارد. این کارشناس می گوید: با تمام این توصیفات 
به نظرم شیوه درگیر کردن مخاطب در این شیوه 
تبلیغاتی جالب است ولی باید شیوه در نظر گرفته 
برای اثربخش��ی بهتر عام تر انتخاب می ش��د. به 

هرحال درست است که فیلم یک محصول فرهنگی 
و انتخاب رسانه فرهنگی جالب است ولی فیلم باید 
بفروشد تا گروه سازنده بقا پیدا کنند و به نظر اگر 
در این بخش گروه تبلیغاتی نگاه��ی تجاری تر و 
عملگرا تر به موضوع می کردن��د، نتیجه بهتری را 

به دست می آوردند. 

انتخاب رسانه ای عام برای مخاطبان عام 
شیوا آباء، درباره تبلیغات فیلم خداحافظی طوالنی 
می گوید: خداحافظی طوالنی فیلمی اس��ت که 
برای جامعه عادی ایران یعنی قشر کارگر و متوسط 
ساخته شده  است. در واقع فیلم از جنس مردم  و 
برای مردم است. فیلمی که در آن سعید آقاخانی 
بازیگر فیلم با چهر ه ای کامال متفاوت از نقش های 
قبل��ی اش ظاهر شده اس��ت. وقتی ح��ال و هوای 
فیلم این گونه است باید برای تبلیغاتش نیز سراغ 
ش��یوه ای می رفتیم که هم برای عامه مردم آشنا 
باش��د و هم از جهتی بتواند آنه��ا را جذب کند و 
متفاوت ت��ر از روش های عموم��ی تبلیغات دیگر 
فیلم ها باش��د. تمامی مواردی که عن��وان کردم، 
دست به دست هم داد تا مدام به این فکر کنیم که 
چه شیوه تبلیغاتی برای این فیلم با این ویژگی ها 
می تواند مفیِد فایده باشد. براین اساس با گروه های 
تبلیغاتی و آژانس های مختلفی مش��ورت کردیم 
اما اکث��ر آنه��ا ایده های تجاری ش��ان بیش��تر از 
خالقیت های فرهنگی بود. ایده هایی که تاحدودی 
از فضای فرهنگی فیلم مخاط��ب را دور می کرد. 
البته تبلیغات برای فیلم خیلی قبل  تر از اکران آن 
یعنی از زمان تولید و فیلمبرداری شروع شده بود. 
برای این فیلم صفحه اینستاگرامی طراحی و لحظه 
به لحظه از زمان تولید، ورود به جشنواره، افتتاحیه 
و. . . مخاطبان در جریان گذاش��ته می شدند. آباء 
می گوید: مطمئناً زمان اکران فیلم تبلیغات باید 
گسترده تر می شد. بنابراین براساس تم فیلم و نوع 

مخاطبانش با همفکری تهیه کنن��ده و همراهی 
مدیرمس��ئول روزنامه اعتماد تصمیم گرفتیم که 
از خود مردم برای تبلیغات فیلم اس��تفاده کنیم. 
فیلم هایی مثل خداحافظی طوالنی که با سرمایه 
بخش خصوصی و به شکل مستقل تولید می شوند، 
تمام امید و انگیزه شان استقبال مخاطبان است. به 
همین علت فکر کردیم شاید تهیه و آماده کردن 
یک سلس��ه مطالب مردمی در قالب ویژه نامه در 
طول زم��ان اک��ران بتواند تأثیر بهتر و بیش��تری 
در مبحث تبلیغات بگ��ذارد. در ای��ن ویژه نامه از 
عکس های دیده نشده از فیلم و حرف های عوامل، 
بازیگران، کارگ��ردان و نوش��ته های منتقدین و 
نویسندگان مطبوعات هم استفاده کرده ایم. عالوه 
بر این برای تشویق مردم و مخاطبان برای دست 
به قلم شدن و نوش��تن یا طراحی و عکس درباره 
فیلم برای این ویژه نامه هر هفت��ه جوایزی را هم 
در نظر گرفته ایم که به بهترین اث��ر خواهیم داد. 
با موافقت مدیرمس��ئول روزنامه اعتماد و مدیران 
سینماها و مراکز فرهنگی قرار شده هرهفته این 
ویژه نامه به ش��کل ضمیمه همراه روزنامه اعتماد 
و به صورت مس��تقل در س��ایر مراک��ز فرهنگی و 
س��ینماها در اختیار مردم قرار گیرد که به نظرم 
شاید تأثیرگذاری بیشتری به نسبت توزیع تراکت و 

آگهی های تبلیغاتی داشته باشد. 

تهیه  نقدهای خارجی درباره فیلم 
در این ویژه نامه نقدهایی از منتقدین معروف و 
خارجی نیز آورده شده که آباء درباره نحوه تهیه 
آنها می گوید: زمانی که مسئوالن جشنواره بوسان 
کره؛ فیلم را برای شرکت در جشنواره خواستند، 
فیلم توس��ط تع��دادی از منتق��دان و همچنین 
مسئوالن این جش��نواره دیده و متعاقب همین 
مس��ئله دبرا یانگ نقدی بر آن نوشته است. نقد 
یانگ در نش��ریه معتبر هالیوود ریپورتر منتشر 
ش��ده که  ما ترجمه فارس��ی آن را در نخستین 
ش��ماره ویژه نامه خداحافظی طوالنی در اختیار 
عموم قرار دادیم. مشاور رسانه ای این فیلم درباره 
بازخوردهای دریافتی نسبت به تبلیغات این فیلم 
می گوی��د: بازخوردها در این چن��د روز از طرف 
مخاطبان عادی و مردم خوب بوده اس��ت. تعداد 
زیادی نقد و نوشته و عکس و طراحی برای شرکت 
در مس��ابقه و البته چاپ در ویژه نامه به دستمان 
نیز رسیده که نشان دهنده ذوق و خالقیت مردم 
است. این موضوع نشان می دهد اگرعموم مردم 
فضایی برای مشارکت و همکاری داشته باشند، 
می توانند همدلی خود را به ش��یوه های مختلف 
اثبات کنند. در مجموع اتفاق تبلیغات و پروس��ه 
آن در پروژه های هنری و س��ینمایی به خالقیت 
و اتاق فکر نیاز دارد. ش��ما بهتری��ن تولید کننده 
یک محصول هم اگر باش��ید تا زمانی که نتوانید 
برنامه مناس��بی برای ارائه محصول تان طراحی 
و اجرا کنید نمی توانید ب��ه مخاطب خود عرضه 
مناسبی داشته باشید. یک بخش تولید کیفی و 
کمی یک اثر اس��ت و بخش بعدی ک��ه به همان 
میزان اهمیت دارد، ش��یوه های پرزنت کردن و 
معرفی و تبلیغات است. مدیر تبلیغات این فیلم 
در پایان می گوید: تصمیم گیری های رس��انه ای 
و تبلیغاتی پس از تولید ی��ک فیلم تا پایان اکران 
عمومی آن کار نسبتا سختی است. ضمن اینکه 
در این تصمیم گیری ها باید سیاست های هنری 
و فرهنگی فیلم و تفکرات کارگردان و تهیه کننده 
نیز لحاظ شود. باید خوراک درست و مناسب و به 
اندازه هم در اختیار طراحان تبلیغاتی قرار گیرد 
که در طول یک��ی دو ماه اک��ران فیلم مخاطب و 
خوانندگان از خبر و گفت وگو اش��باع نش��وند و 

ترغیب به دیدن فیلم شوند. 

Old Spice  تگ های اینستاگرام  را 
هک می کند

در یک غار تاریک از خواب بیدار می ش��وید. در دوردست نور 
کم رنگی سوسو می زند، مقابل شما یک بطری باز شامپو بدن 
Old Spice قرار دارد. به س��مت ن��ور بروید، یعنی ممکن 
است به بیرون راه داشته باشد؟ Old Spice را برمی دارید؟ 
 Old Spice .با یک بار زدن روی عکس، مسیرها را می بینید
و آژانس خ��الق Wieden+Kennedy  کارکرد تگ کردن 
را در اینستاگرام، دور زدند تا بتوانند یک بازی انتزاعی به نام 
»ماجرای خودت را انتخ��اب کن«، خلق کنند. به گزارش ام 
بی ای نیوز، با زدن روی عکس ها می توانید به مس��یر دلخواه 
خودتان بروید و در این راه روبات ها، هیوالها و انواع و اقس��ام 
اتفاقات و جوک های خنده دار منتظرتان هس��تند. داس��تان 
با پس��ت باال ش��روع می ش��ود. وقتی روی این پست کلیک 
می کنید تگ ها مثل مسیریاب عمل می کنند و به هزارتویی 
از اکانت های تازه درست ش��ده اینستاگرام هدایت می شوید، 
داستان در این هزارتو ادامه پیدا می کند. کلیک روی شامپو 
بدن Old Spice در صحنه اول، س��رنخ پایان های بن بست 
و مضحکی اس��ت که می توانی��د آن را دنبال کنید. کل بازی 
یک جوک خنده دار اس��ت و هر بار خودش خودش را دست 
می اندازد. درواقع به جای اینکه ماجرایی را تجربه کنید، شاهد 

یک جور تقلید طنزآمیز از این ژانر هستید. 

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

اکرم آزادیان

گروه تبلیغات فیلم خداحافظی طوالنی، 
رسانه متناسبی با محصول فرهنگی 
خود، انتخاب کرده  اما در تبلیغات 
معموالً رسانه باید براساس گروه 

هدف موردنظر محصول، انتخاب شود. 
حال با این توصیفات درست است که 
روزنامه انتخاب شده به عنوان رسانه 
برای تبلیغات این فیلم، خوانندگان و 
مخاطبان بسیاری دارد ولی رویکرد 
اصلی آن هنری و سینمایی نیست

نگاهی به استراتژی تبلیغاتی متفاوت فیلم خداحافظی طوالنی

رسانه فرهنگی در خدمت تبلیغ محصول فرهنگی 



سالممکدونالد
خداحافظکبابلقمه

چندی پیش س��خنگوی دولت در نشست هفتگی 
خود در پاس��خ به پرسش خبرنگاران که منابع ناشی 
از رف��ع تحریم ها که در آینده نزدیک رها می ش��ود 
چه خواهد ش��د، گف��ت: با توجه به ض��رورت انجام 
س��رمایه گذاری های داخل��ی و خارج��ی ک��ه باعث 
رش��د تولی��د و افزایش اش��تغال خواهد ش��د ما در 
این جه��ت برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام خواهیم 
 داد ت��ا ای��ن س��رمایه گذاری ها به بخش ه��ای الزم 

برود.
او در ادام��ه گفت: مطمئن باش��ید ک��ه ما میزان 
اش��تغال را باال خواهی��م برد و البته ای��ن موضوع از 
راه افزایش هزینه های جاری رخ نمی دهد بلکه از راه 
س��رمایه گذاری هایی که در داخل انجام می شود این 

کار را ادامه می دهیم و ...
اگر عالقه مند به بررسی تاریخ معاصر اقتصاد ایران 
باشیم، می دانیم س��خنان دولت گفتاری است که به 
دفعات شنیده ایم و نویسنده معتقد است که در آینده 
نیز بارها و بارها خواهیم ش��نید. اما چگونگی و روش 
اجرا و دس��تاورد این سخنان داس��تان دیگری است 

که به قول حکیم توس داستانی است پر آب چشم.
تص��ور کنی��د در اقتصادی ک��ه حداقل های دانش 
مدیریت بازار )یا آنچه به درس��تی در دنیای پیشرفته 
 new marketing management آن  ب��ه 
می گویند( در میان مدیران و تصمیم گیران اقتصادی 
آن وجود ن��دارد، به فرض در نظر گرفتن منابع مالی 

الزم چگونه رقابت و چگونه تولیدی خواهد بود؟
در ب��ازاری ک��ه بس��یاری از فعاالن آن ب��ا الفبای 
نخس��تین مدیریت در بازار یا )N.M.M( آش��نایی 
ندارند و به رغم داش��تن مدارک گوناگون مهندس��ی 
و غی��ره تصمیم گیری های مدیریت��ی خرد و کالن را 
ب��ر عهده دارند چگون��ه می توان امی��دوار بود که به 
فرض قرار گرفتن س��رمایه ارزان در دست این گونه از 
مدیران به کاهش بیکاری و افزایش تولید رقابت پذیر 

آن هم در استانداردهای جهانی منجر شود.
پرسش این است که با استانداردهای روز دنیا آیا ما 
مدیران جهانی داریم که از آنان حاصلی به نام تولید 

در سطح استانداردهای جهانی به وجود آید؟
و ت��ا چ��ه ان��دازه و چن��د درص��د مدی��ران ما در 
بخش ه��ای دولتی و غیردولتی در ص��ورت برگزاری 
یک کنکور ساده مدیریت حداقل های مدیریتی الزم 

را کسب خواهند کرد.
و اگر دارا نیستند چرا هدایت کارخانه های چندصد 
نفری یا چندهزار نفری بر عهده آنان قرار گرفته است 
و پرس��ش دیگر اینکه آیا ورود شرکت های خارجی با 
برندهای گوناگون به بازار امروز ایران یک موفقیت و 

به معنای ایجاد س��رمایه گذاری اشتغال زا برای جوان 
ایرانی اس��ت ی��ا از رده خارج کردن همین اش��تغال 
نحیف داخلی و آیا ورود هر ش��رکت خارجی به بازار 
ایران شایسته جشن گرفتن و نشانه ای از پیروزی در 

ایجاد اشتغال پایدار است؟
نمونه تاس��ف بار آن در سیل هفت دقیقه ای چندی 
پی��ش بود ک��ه در آمار کشته ش��دگان از چند کارگر 
خارجی نام برده ش��د ک��ه درمیان آنه��ا یک کارگر 
چین��ی هم قرار داش��ت و بالفاصله پرسش��ی که به 
ذهن رسید این بود که آیا واقعا در سطح کارگر ساده 
هم ش��رکت های خارجی نیازمند استفاده از کارگران 

خارجی هستند؟
یعنی ما تا بدان حد به س��مت اشتغال کامل پیش 
رفته ایم که ش��رکت های خارجی برای انجام کارهای 
س��اده خود نیز چ��اره ای جز ورود کارگر به کش��ور 
بی��کارزده ای چون ای��ران ندارند و آیا این ش��یوه در 
میان ش��رکت های در صف برای ورود دوباره به بازار 

ایران وجود ندارد؟
عجیب است که می دانیم با ورود هر شرکت خارجی 
نه تنه��ا فرصت های ش��غلی برای کارگ��ر ایرانی ایجاد 
نمی ش��ود بلکه فرصت های ش��غلی موجود در صنایع 
کم س��وی داخل کم می ش��ود ول��ی ب��از از ورود این 
شرکت ها خشنودیم و پایکوبی می کنیم و اصال از خود 
پرسیده ایم که هدف از ورود شرکت های خارجی به بازار 
ایران فروش بیشتر و به دست آوردن سهم بازار بزرگ تر 
اس��ت نه تولید برای صادرات یا آموزش شیوه مدیریت 
با حداق��ل مهارت آموزی به کارگران و تکنس��ین های 

داخلی؟
به زبان س��اده تر هدف جمع آوری دوباره دالرهای 
آزاد ش��ده در بازار ایران است و نه ایجاد اشتغال مولد 

و کارآفرینی در معنای ارزش آفرینی آن.
کافی است دوباره به فهرست شرکت های عالقه مند 
به ورود ب��ه بازار ایران نگاهی هوش��مندانه بیندازیم 
و از خود بپرس��یم که مک دونالد در ب��ازار ایران چه 
ارزش اف��زوده ای را تولید خواهد کرد. آیا به راس��تی 
روش پخت و سرویس دهی در این گونه رستوران ها تا 
بدان اندازه پیچیده اس��ت که در توان زنجیره ای های 
خوشنام داخلی نیست و به فرض درستی جمله گفته 
شده آیا نمی توان به راحتی از روش ها و استانداردهای 
م��ورد اس��تفاده در پخ��ت و س��رویس دهی اینگونه 
زنجیره ای ها آگاهی پیدا کرد و به درس��تی آن را اجرا 
کرد و اصوال اصرار برای ورود این شرکت ها چه دلیلی 
می تواند داش��ته باش��د؟ اکنون پرسش این است: آیا 
به زودی ش��اهد تعطیلی این کسب وکارهای کوچک 

نیز خواهیم بود؟

ایدههایبزرگبرایبرندآفرینی)13(
استفادهازعباراتواسامی

شاعرانه

همان طور که پیش تر گفته ش��د، 100 سال پیش 
ش��رکت های تجاری عموم��ا به نام مال��کان آنها یا 
محلی که در آن واقع شده بودند شناخته می شدند. 
اگرچه ممکن اس��ت ش��رکت های تجاری از اسامی 
مختصر و ش��یک تری برای کاالهای تولیدی ش��ان 
اس��تفاده کنند اما در مجموع ب��ه دنبال حفظ یک 
رویکرد توصیفی و عملی هستند. با این حال گاهی 
اوقات نام های تجاری با اس��تفاده از اسامی شاعرانه 
به واسطه یک استعاره زیبا یک چشم انداز ایده آل را 

پیش روی مخاطب قرار می دادند. 

ایده
یک تع��ادل ظریف در اینجا وج��ود دارد. چگونه 
می توانی��د در رابطه با زمینه کاری تان توضیح دهید 
درحالی که هنوز موف��ق به اضافه کردن یک ویژگی 
منحصر به فرد و خاص به هویت نشان تجاری خود 

نشده اید؟ 
طالی��ی  مارماالده��ای  م��ورد  در  نظرت��ان 
Robertson که وجود پوست پرتقال طعم ویژه ای 
  Cadbury به آن بخش��یده ی��ا شیرش��کالت های
چیس��ت؟ اگرچه این دو از برندهای بسیار قدیمی و 
نام آش��نا در انگلستان هستند ولی ما تقریبا معنای 
آنها و احساسی را که این نام ها قرار بود به ما انتقال 
دهند و به این منظور در س��ال های 1906 و 1996 

میالدی طراحی شده اند فراموش کرده ایم. 
ام��روزه اس��تفاده از نام های کوت��اه و مختصر در 
فرآین��د نامگ��ذاری برندها رواج یافته اس��ت. گاهی 
اوقات این اس��امی اختراع می شوند، گاه این اسامی 
به ج��ای آنکه به نکت��ه یا موضوعی ک��ه در جهان 
واقعی وجود خارجی دارد اشاره کنند از هیچ معنای 
خاص��ی برخ��وردار نبوده ی��ا معنای آنه��ا به جهت 
ارتباط شان با مسائل غیرمرتبط و منفی تحت تاثیر 

قرار گرفته است. 
نام ه��ای خاطره انگی��ز در صنعت عط��ر و اودکلن 
فراوانن��د، نام هایی نظی��ر Tauer Perfumes و 
L’Air du Désert Marocain از آن جمله اند. 
نام های تجاری امروزه انواع مختلفی دارند، برخی 
از آنها مانند U2 بس��یار کوتاه بوده و برخی دیگر از 
اس��امی آهنگین بهره می برند. نام هایی نظیر کمدی 
الهی، روس��تای تجسم شده و پاس��بان برفی از آن 

جمله اند. 
برخ��ی از مبتکرانه تری��ن اس��امی موج��ود ب��ه 
وبالگ نویس��ان تعلق دارد. ی��ک االغ روی لبه، اگر 
اینج��ا زندگی کرده اید تا االن باید به خانه رس��یده 
باشید، اعمال تصادفی از واقعیت و 66 هزار مایل در 

ساعت از جمله این اسامی به شمار می روند. 

آنچهبایددرعملانجامدهیم
* ای��ن روزه��ا روی��ه پذیرفت��ه ش��ده در فرآیند 
نامگذاری ش��رکت های تجاری اس��تفاده از اس��امی 
کوتاه، س��رزنده و شیک اس��ت. اما چنانچه نام های 
کوتاه مناس��ب تشکیالت شما نیس��تند بهتر است 
برخ��الف رویه معمول عم��ل کنید. به یاد داش��ته 
باش��ید که همه نام ها قرار نیس��ت که ش��بیه اسم 

خودروهای جدید کوتاه و مختصر باشند. 
* از نام های خاطره انگیز و به یادماندنی اس��تفاده 
کنی��د. چنانچه نام موردنظر ش��ما از کلمات زیادی 
تشکیل ش��ده باش��د مش��تریان ممکن است مایل 
باش��ند تا نام برندتان را اش��تباه تلفظ کرده و به یاد 

بسپارند. 
* فروش��گاه Cass Art از عبارت »بیایید این شهر 
را از هنرمندان لبریز کنیم« در نمای جلوی فروشگاه 
خود استفاده می کند. فراموش نکنید که الزم نیست از 
تمامی فضای دیداری فروشگاه برای نمایش نام و نشان 
تجاری تان استفاده کنید. شما می توانید با نمایش یک 
جمله قص��د و نیت خود را از فعالیت در حوزه تجاری 

موردنظرتان به مخاطب نشان دهید. 

پایانحمایترنوازمسابقات
فرمولیک

شرکت رنو اعالم کرده است که در پایان فصل جاری 
مس��ابقات فرمول یک به حمایت خود از این رقابت ها 
پای��ان خواهد داد.  ب��ه گزارش مارکتین��گ نیوز، این 
خودروساز فرانسوی از سال 2005 با خودروهای سری 
مگان تروفی حضور موفقی در این رقابت ها داشته است، 
اما در فصل اخیر مسابقات فرمول یک خودروهای مدل 
جی تی اس��تایل جایگزین مدل مگان شد. این تصمیم 
شرکت رنو به واسطه دالیل بازاریابی و تجاری بوده است. 

ای��ران  در  س��ازمان ها  اکث��ر 
برنامه ری��زی مس��تند ندارند چون 
مدیران م��ا به کار ش��فاهی عادت 
کرده اند و این موضوع باعث می شود 
سیس��تم به آنه��ا غالب ش��ود این 
درحالی اس��ت که هر س��ازمانی با 
برنامه ریزی مکت��وب می تواند همه 
افراد را با اهداف س��ازمان هم س��و 
کن��د تا افراد در جریان مس��تندات 
باشند. سازمان دهی را باید بر مبنای 
برنامه ریزی انجام داد و هدایت را هم 
بر مبنای س��ازمان دهی و در نهایت 

مدیران با کنترلی که روی سازمان 
دارند باید به این جمع بندی برسند 
که چق��در در برنامه ریزی موفق یا 

ناموفق هستند؟ 

مدیر،یاورزیردستان
اگ��ر می خواهید مدی��ر موفقی 
باشید باید کارمند ها و همراهان تان 
آنچه را شما می گویید رعایت کنند. 
رهبر مساعدی باشید؛ به جای یک 
ریی��س که فقط با دس��تورات، کار 
خود را پی��ش می برد. مدیر باید به 
این موضوع فکر کن��د که در نبود 
او کارمن��دان کار خ��ود را به خوبی 
انجام می دهند. نکت��ه اولی که در 

این موضوع بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت اینکه مدیر باید الگوی آنچه 
می گوید باش��د یعنی اعمال مدیر، 
کالم او باشد.  نکته دوم این موضوع 
است که مدیر باید یک مربی و کوچ 
خوبی باشد. همچنین کسانی را که 
از او الگوبرداری می کنند همراهی 
کند چون صرفا الگوبرداری کفایت 
نمی کن��د و در س��ازمان باید مدیر 
آنچ��ه را انجام می ده��د با دیگران 

هماهنگ کند. 

تشویق،عاملتکرار
نکته س��وم که بس��یار هم مهم 
اس��ت بحث تش��ویق کارمن��دان و 

زیردستان اس��ت. بزرگ ترین عامل 
موفقیت در یک س��ازمان تش��ویق 
محسوب می ش��ود برای تکرار آنچه 
مثبت انگاشته شده است. به عنوان 
نمونه روزی مدیری برای آرامش به 
ماهیگیری می رود چون زمان زیادی 
طول می کشد که ماهی صید کند، 
این مدیر به خواب می رود و ناگهان 
متوجه می ش��ود که یک مارماهی 
محکم به قای��ق او برخورد می کند  
و در ده��ان مارماه��ی، قورباغه ای 
تحت فش��ار بوده و آن مدیر س��عی 
می کند قورباغه را از دهان مارماهی 
نجات دهد و وقتی موفق می شود با 
دهان ب��از مارماهی مواجه و مجبور 

می ش��ود تکه استیکی را که با خود 
همراه دارد برای مارماهی پرت کند 
و مارماهی آن اس��تیک را می بلعد و 
شناکنان از قایق دور می شود. پس 
از مدتی ماهیگیر متوجه می ش��ود 
که دوباره مارماهی برگشته است و 
ای��ن بار دو قورباغ��ه دردهان دارد و 
با تش��ویقی که انجام شده این اتفاق 
افتاده است. از این مثال درمی یابیم 
که تش��ویق عامل تکرار است و در 
مدیریت معموال یاد نگرفته ایم نکات 
حسن را پرس و جو کنیم. مدیر باید 
نکته یابی کند در جهت آنچه مخالف 
نظر او اس��ت و ای��ن نکته در عرصه 

مدیریت به مدیران کمک می کند. 
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برندنامهایده های طالیی

ترجمه:معراجآگاهی

اکران کمپین های مس��ئولیت 
اجتماع��ی ای��ن روزه��ا از طرف 
بسیاری از شرکت ها مورد استقبال 
قرار گرفته و تابستان امسال شاهد 
کمپین هایی چ��ون قطره قطره، 
پیشگیری از س��رطان و... بودیم. 
یکی از جدیدترین کمپین ها در 
این زمینه کمپین فعال س��ازی 
نخس��تین س��امانه اهدای خون 
تحت اپلیکیشنی به نام همخون 
یار اس��ت که در دو بس��تر دیگر 
یعنی پیام��ک و کد USSD نیز 
عرضه ش��ده و ب��ه معرفی مراکز 
انتقال خون کش��ور می پردازد و 
طی آن اهدا کننده براساس محل 
سکونتش به آخرین نشانی مراکز 
فعال خون دست می یابد. به نظر 
می رسد هدف این کمپین ایجاد 
بان��ک گس��ترده ای از خیرین و 
اهداکنن��دگان خ��ون در مواقع 
خاص برای س��ازمان باشد. برای 
بررس��ی استراتژی پش��ت پرده 
این کمپین با عادل دهدش��تی، 
کارش��ناس ارش��د ارتباط��ات و 
ترتیب  برندین��گ مصاحب��ه ای 
دادی��م تا از نظرات کارشناس��ی 

ایشان آگاه شویم. 

ورودبهمسئولیتاجتماعی
بدوننگاهمنفعتطلبانه

این کارش��ناس ارش��د حوزه 
ارتباطات و برندینگ در نگاه اول 
این همکاری را که میان دو برند 
حوزه ارتباطی و س��المت یعنی 
سازمان انتقال خون و همراه اول 
حادث شده است، رویدادی مثبت 
دانسته و می گوید: امیدواریم این 
نقطه عطفی برای الگوبرداری دیگر 
س��ازمان ها در زمینه برنامه های 
مس��ئولیت اجتماع��ی در حوزه 
سالمت بدون نگاه منفعت طلبانه 
باش��د. این خدمت جدید دارای 
چندین ویژگی مثبت اس��ت که 
ازجمل��ه آن می ت��وان ب��ه موارد 
زی��ر اش��اره ک��رد. اوال در بحث 
دادن،  آگاه��ی  و  اطالع رس��انی 
ب��ا توجه ب��ه اطالعات��ی که این 
اپلیکیشن دارد، می تواند اطالعات 
مناس��بی درباره مراک��ز اهدای 
خون، ش��رایط و جزییات علمی 
فراهم کند که به اطالع رس��انی 
عمومی کمک می کن��د. ثانیا با 
توجه به استقبال گسترده از این 
اپلیکیش��ن ها در دنیای امروزی، 
ای��ن ابزار به یک��ی از اصلی ترین 
و پرنفوذترین رس��انه ها درایران 
تبدی��ل ش��ده اس��ت. ابزارهایی 
که برای هر دو طرف فرس��تنده 
و گیرن��ده کم هزین��ه اس��ت و 
می توانن��د چ��ه در قالب پیامک 
و چه اپلیکیش��ن ضری��ب نفوذ 
باالیی داشته باش��ند، چراکه به 
نظر می رس��د در ای��ران هر نفر 
به طور میانگین بیش از یک خط 

و گوشی تلفن همراه دارد. 

دسترسیآساندرزمانکم
بهبانکاطالعاتیگسترده

و  جم��ع آوری  ام��کان  او 
دس��ته بندی اطالعات مخاطبان 
ای��ن اپلیکیش��ن از نظر س��ن، 
جنسیت و... را نکته مثبت دیگری 
می داند ک��ه پایگاه داده ای خوبی 
برای مخاطبان فراهم می کند که 
قابل سنجش و طبقه بندی است 
و مطمئنا در توس��عه این برنامه 
مفید واقع خواهد شد. همچنین 
دسترسی آسان در زمان کوتاه و 
حجم کم برای سهولت در دانلود 
می توان��د از دیگر مزیت های این 
برنامه باشد. این ابزار، ابزار خوبی 
اس��ت اما اینکه تروی��ج و تبلیغ 
آن ب��ه چ��ه صورت باش��د مهم 
اس��ت. امیدواریم هم��راه اول و 
سازمان انتقال خون یک کمپین 
اطالع رسانی خوب در این زمینه 
در برنامه های ترویجی شان داشته 

باش��ند. در ایران ج��ز اطالعات 
اهدا کننده مستمر و افراد خاص، 
اطالعات سایر افراد در دسترس 
نیست. ممکن اس��ت در حوادث 
خ��اص یا بالی��ای طبیع��ی، در 
مواردی به گ��روه خونی خاصی 
احتیاج پیدا کنیم و ایجاد پایگاه 
داده اطالعات افراد جامعه حداقل 
در نوع خ��ود می تواند به تقویت 
اطالع��ات در ای��ن زمینه کمک 
کند. طراحان این پروژه باید این 
ارتباطات دوسویه را بین مخاطبان 
عالقه مند به اهدا و سازمان انتقال 
خون شفاف س��ازی کنند. مزیت 
رقابتی که این کار دارد این است 
که ای��ن کار ترویج��ی را به یک 
اتفاق کامال انسان دوستانه تبدیل 

کرده است. 

مشوقهاوامتیازهایبهروز
شده

او در م��ورد مخاطب��ان ای��ن 
خدمت و بازخورد آنها می گوید: 
مخاطب��ان ه��دف ای��ن خدمت 
گسترده افرادی هستند که باالی 
18-17 س��ال و ام��کان اهدای 
خون دارن��د. در کل این خدمت 
مخاطبان گس��ترده ای دارد و با 
توجه به اینکه تازه رونمایی شده 
است و کار تبلیغی و ترویج زیادی 
نداشته باید دید که به چه میزان و 
چه شیوه ترویج می شود تا پس از 
آن به ارزیابی برسیم. حقیقت این 

است که بس��یاری از پروژه ها در 
ایران ابتدا پیگیری اما اواسط کار 
از سوی متولیان رها می شود. اگر 
افراد آگاه ش��وند که با استفاده از 
این اپلیکیشن ها به چه مشوق ها و 
امتیازهایی می رس��ند، می تواند 
در ترغیب آنها موثر باشد. ایجاد 
باش��گاه مخاطبان و مشوق های 
مادی و معنوی و خدماتی که از 
طریق این ابزار به اهدا کننده ارائه 
می شود دارای اهمیت است. نیاز 
است که این مشوق ها به روز شده 
و دوره های مس��تمر و مشخص 

داشته باشد. 

مشهودبودنهمکاری
برجسته2شرکتدرنام

خدمت
دهدشتی تکنیک استفاده شده 
در نامگ��ذاری این خدمت جدید 
  Co-Branding به نوع��ی  را 
دانس��ته و اذعان می دارد: در این 
نامگذاری از بخش��ی از اس��امی 
هر دو مجموعه اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. ش��اید این نام در لحظه 
اول که به گوش مخاطب برس��د 
تداعی کنن��ده ماموریت کمپین 
نباشد، اما به صورت کلی نام خوبی 
اس��ت. همچنین در مورد شعار 
این خدم��ت که به صورت »هیچ 
اهدا کننده خونی تنها نیس��ت« 
اس��ت باید گفت این شعار شبیه 
شعار همراه اول است که درصدد 

بوده رنگ و بوی انسان دوستانه در 
حوزه مسئولیت اجتماعی به آن 
بدهد. اما بیش��تر از اینکه ش��عار 
تبلیغاتی باشد و حس نوع دوستی 
را تروی��ج ده��د، تنها خواس��ته 
ماموریت ه��ر دو مجموعه را در 

یک شعار بگنجاند. 

نیازبهارتباطاتدوسویه
او در پاسخ به این سوال که این 
سرویس برای پاسخگویی به چه 
نیازی مطرح شده است می گوید: 
به نظر می رسد این سرویس برای 
گردآوری Data Base گروه های 
خونی مش��خص و خاص که در 
موارد خاصی نیاز است، طراحی 
شده باش��د. برای گردآوری این 
اطالعات باید برنامه های ترویجی 
خوبی نیز در شناخت این کمپین 
انجام داد. تکمیل بانک اطالعاتی 
و افزایش می��زان عالقه مندان به 
این کار بس��تگی ب��ه برنامه های 
ترویج��ی آن دارد. همچنی��ن با 
توجه به اینکه این اپلیکیشن در 
هفته اهدای خون رونمایی ش��د 
و در موج های خبری رسانه های 
مختلف انعکاس بیشتری داشت 
زم��ان خوب��ی را ب��رای معرفی 
آن انتخ��اب کردن��د. ترویج این 
و  در س��ازمان ها  اپلیکیش��ن ها 
نهاده��ا نیز مهم اس��ت. به عالوه 
این برنامه را باید در س��ایت ها و 
برنامه ه��ای عمومی مانند برنامه 

بازار عرضه کنند تا امکان دانلود 
راحت تری فراهم ش��ود. بنده به 
ش��خصه ای��ن برنام��ه را در بازار 
ندیدم. هرچه تبلیغ در مورد آن 
و مشوق ها و خدمات حاصل از آن 
بیشتر باشد، مخاطبان بیشتری 
رو ب��ه اس��تفاده از آن می آورند. 
ضم��ن اینکه ای��ن ابزارها نیاز به 
ایجاد  ارتباطات دوس��ویه دارند. 
بخش پرسش و پاسخ و برگزاری 
قرعه کشی های دوره ای و ترویجی 
و خدمات خاص می تواند نمونه ای 
از ارتباطات دوس��ویه باشد. ارائه 
خدمات خاص مانند این مثال که 
ممکن است افراد به دلیل مشغله 
کاری اهدا کننده نباشند، بنابراین 
بای��د از طری��ق این اپلیکیش��ن 
امکاناتی برای شان فراهم شود که 
بتوانند نوبت گرفته و سر ساعت 
مق��رر برای اهدای خون در مرکز 

مشخص شده حاضر شوند. 

کانالهایترویجیمناسب
ع��ادل دهدش��تی ب��ر ترویج 
مناسب این خدمت تاکید کرده و 
می گوید: این اپلیکیشن می تواند با 
دیگر مجموعه های حوزه سالمت 
و اهدای عضو و... مشارکت کند. 
هرچه هزینه مشوق ها و کمپین ها  
مق��رون به صرف��ه باش��د کمک 
می کند تا از مخاطب بیش��تری 
برخ��وردار ش��ود. همچنین این 
اپلیکیش��ن باید در ش��بکه های 
اجتماعی به اش��تراک گذاش��ته 
شود. حتی انتشار از طریق بلوتوث 
در سازمان انتقال خون و استفاده 
از سایت ها و برنامه های تلویزیونی 
پربیننده برای ترویج نیز می تواند 
مفید باش��د. کمپین های حوزه 
اجتماعی در کشور ما زیاد است، 
بنابراین چنین کمپینی به کاری 
متف��اوت برای دیده ش��دن نیاز 
دارد. کمپین هایی مانند مبارزه با 
سرطان، کمپین صرفه جویی در 
آب و... نفوذ خوبی در رسانه های 
اجتماعی دارند. در کمپین اهدای 
خون نیز بالفاصله بعد از رونمایی 
باید مجموع��ه ای از پوس��ترها، 
کلیپ ها و تصاویر در شبکه های 
اجتماعی منتشر شود تا تبلیغش 
را به خوب��ی پوش��ش ده��د. در 
اپلیکیش��ن  این  تبلیغ  حالی که 
تنها محدود به یک لوگو و پوستر 
ساده است یا حداقل فعال این گونه 
به نظ��ر می رس��د. در برنامه های 
رس��انه  ب��ا  اولوی��ت  ترویج��ی 
ش��بکه های اجتماعی و س��پس 
تصویری و محیطی است، چراکه 
عمال مخاطب موبایلی مشترک 

است و بیشتر جواب می دهد. 

عدمتعریفچشمانداز
برایکمپینهایاجتماعی
او در انته��ا در م��ورد ارزیابی 
کلی ای��ن خدمت ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: این اتفاق قابل 
تقدیر است. در صورتی این گونه 
پروژه ها به موفقیت می رسد که 
سه اصل استمرار، ترویج مناسب 
و ارتباطات دوس��ویه را داش��ته 
باش��د. اتف��اق خ��وب دیگر این 
اس��ت که باب هم��کاری خوبی 
میان س��ازمان هایی باز شده که 
ماموریت اجتماعی و عام المنفعه 
امیدواریم مجموعه های  دارند و 
دیگ��ر ه��م در ای��ن زمینه ه��ا 
فعال باش��ند. البته اش��کال این 
همکاری ها در ایران این است که 
برای شان چش��م انداز و استمرار 
بازه  تعریف نمی شود. همچنین 
زمانی کمپین نیز باید مشخص 
شود. باید بدانیم هدفش چیست 
و ت��ا کج��ا ادامه پی��دا می کند. 
متاس��فانه این ضعفی است که 
کمپین ه��ای اجتماعی ما دارند. 
به همین دلیل برای کمپین های 
ح��وزه اجتماعی بای��د هدف و 
چش��م انداز تعریف کرد تا بتوان 

در آن به موفقیت رسید.  از میان خبرها
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گس��ترش  ب��ا  ام��روزه 
شهرنش��ینی و به وج��ود آمدن 
معرف��ی  ب��زرگ،  ش��هرهای 
فضای کس��ب و کار ب��ه یکی از 
دغدغه ه��ای اصلی هر کاس��ب 
و تاج��ر و تولیدکننده ای تبدیل 
ش��ده اس��ت. یک��ی از بهترین 
راه ه��ای معرف��ی کس��ب و کار، 
تابلوهای س��ردر مغازه هاس��ت. 
طراح��ی و تابلوس��ازی  متمایز 
به گون��ه ای که این تابل��و بتواند 
جدا از نوش��ته های موجود روی 
آن حس مناسبی از کسب و کار 
را در بینن��ده ایجاد کند، یکی از 
خصوصیات اصلی ه��ر تابلویی 

است. 
معم��وال در تصاوی��ری که از 
ش��هرهای م��درن در سراس��ر 
جه��ان می بینیم، آنچه بیش��تر 
از همه توجه ما را به خود جلب 
می کند وجود تابلوه��ای زیبا و 
گیرایی است که در این تصاویر 
ب��ه چش��م می خ��ورد. در حال 
حاضر برای تابلوسازی امکانات 
و م��واد پیش��رفته گوناگون��ی 
وج��ود دارد که هرک��دام از آنها 
می توانن��د زیبای��ی منحصر به 
فردی را در س��اخت تابل��و ارائه 
کنند، از آن جمل��ه می توان به 
انواع کامپوزیت، حروف چلنیوم 
و نئون پالس��تیک ها اشاره کرد. 
آنچه مسلم است اینکه طراحان 
و س��ازندگان تابلوه��ا هم��واره 
سعی کرده اند در ساخت تابلوی 
خوب ب��ه خصوصیاتی همچون 
مقاومت تابلو در مقابل ش��رایط 
محیطی، تن��وع رن��گ و طرح، 
س��بکی تابل��و، اجرای س��ریع 
ب��ا هزینه ه��ای کمت��ر و امکان 
بازس��ازی و تعمیرات احتمالی 
توج��ه داش��ته باش��ند. در این 
میان اصال توج��ه نمی کنیم که 

یک کارخانه بزرگی وجود دارد 
و تابلوه��ای راهنم��ا را تولی��د 
و عرض��ه می کن��د. اص��ال ه��م 
حواس مان نیست که این شغل 
بس��یار گسترده و وس��یع است 
و ب��رای فعالیت غالب��ا وارد این 
حوزه ها نمی ش��ویم. اما نکته ای 
که در خصوص این ش��غل قابل 
توجه اس��ت درآمد مناسب آن 
در فواصل مختلف سال خواهد 
بود؛ موضوع��ی که هر ف��رد به 
دنبال آن می گردد و انتظار سود 
بیشتر را دارد. اگر شما وارد این 
شغل ش��ده اید و می خواهید از 
این راه امرار مع��اش کنید لطفا 

نگاهی ب��ه ادامه مطلب 
بیندازید. 

منظم باشید
برای ش��روع کار باید 
توج��ه کنید ک��ه مغازه 
ش��ما نباید خیلی شلوغ 
و دس��ت و پاگیر باش��د. 
ممکن اس��ت هر لحظه 
مش��تری وارد شود و در 
صورت ب��ه ه��م ریخته 
بودن مغازه آزرده ش��ود 
و در نتیجه ش��ما نتوانید 

خدمات مناس��بی را ارائه دهید. 
منظم بودن باید یکی از اصولی 
باش��د که ش��ما هر روز ملزم به 
رعای��ت آن هس��تید. چیدمان 
مغازه موضوعی است که باید به 
آن توجه ویژه ای داشته باشید. 
مغازه ش��ما چهار دی��وار دارد، 
ش��ما می توانید نمونه کارهای 
خود را روی یک دی��وار نصب و 
مابقی دیوار ه��ا را خالی یا با یک 
تابلو تزیین کنید. یک دس��تگاه 
رایانه ب��رای انج��ام طراحی در 
گوش��ه این مغازه الزامی است. 
مراق��ب باش��ید که س��یم های 
رایان��ه به ه��م ریخته نباش��د و 

همه آنها را در داکت قرار دهید. 
البته محل فعالیت شما با محل 
س��اخت تابلوه��ا بای��د تفاوت 
داشته باش��د و امکان هر دو کار 

در یک فضا وجود ندارد. 
زمانی که مشتری وارد مغازه 
ش��ما می ش��ود انتظار دریافت 
خدمات دارد. خدمات ش��ما هم 
مشخص اس��ت و باید تابلوهایی 
را تقدیم کنید که مش��تری نیاز 
دارد. هم��ه افراد قب��ل از اینکه 
کاری انجام دهند ی��ا هزینه ای 
پرداخت کنند تحقیق می کنند 
پ��س ش��ما بای��د کاری کنید 
که نتیج��ه تحقیقات مش��تری 

باش��ید. برای این کار می توانید 
با گس��ترش تبلیغات، خود را به 
افراد بشناسانید. همچنین ارائه 
طرح ه��ای جدی��د می تواند در 
شهرت شما بس��یار موثر باشد. 
طراحی ی��ک س��ایت و معرفی 
خدم��ات در فض��ای مج��ازی 
می تواند کار ش��ما را تا اندازه ای 

پیش بیندازد. 

چگونه حرفه ای شویم
یکی از فعاالن بازار این صنف 
به خبرنگار ما درب��اره چگونگی 
فعالیت 10س��اله خود توضیح 
داد و گفت: حدود سال 83 وارد 

این ش��غل ش��دم، برای شروع 
ابتدا دو س��الی به عنوان شاگرد 
فعالیت داش��تم اما پ��س از آن 
به صورت مس��تقل کار خودم را 

آغاز کردم. 
وی در پاس��خ به این پرسش 
خبرنگار ما مبنی بر اینکه ش��ما 
چه اقداماتی را انجام دادید تا در 
این شغل موفق ش��وید؟ گفت: 
من چند س��ال تنها کار ساخت 
و نصب تابلو را انجام می دادم اما 
اکنون ب��ه کار طراحی به صورت 
حرفه ای مش��غول هس��تم و از 
صفر تا صد کار را خ��ودم انجام 

می دهم. 
ب��ازار  فع��ال  ای��ن 
افزود: در گذشته برای 
ه��ر کار بای��د مبلغی 
کن��ار  ط��راح  ب��رای 
می گذاشتیم و مبلغی 
هم برای فردی که کار 
ساخت و نصب را انجام 
می داد کنار گذاش��ته 
می ش��د، اما حاال همه 
ب��ه  ای��ن فعالیت ه��ا 
شکلی س��ازمان یافته 
در تابلوسازی مدیریت 
می شود. برخی فعاالن 
ب��ازار معتقدن��د که پش��تکار و 
ت��الش در ای��ن ش��غل اهمیت 
فراوانی دارد و جذب مش��تری 
در این حرفه س��خت است، اما 
این نکات در همه مش��اغل باید 
مورد توجه قرار گیرد و مختص 

به این شغل نیست. 

خاص باشید
اگر خاص باش��ید، ه��ر روز 
به تع��داد مش��تریان تان اضافه 
می کنید. این کار نی��از به یک 
برنامه ریزی مدون و منس��جم 
دارد. یک ویدئ��و پروژکتور در 
مغ��ازه بگذاری��د و زمان��ی که 

مش��تری وارد مغازه می ش��ود 
و قص��د دارد تابلویی س��فارش 
دهد آن را به صورت س��ه بعدی 
روی ویدئ��و پروژکتور بیندازید 
ت��ا بتوان��د راحت تر مش��اهده 
کند. این کار باعث می ش��ود تا 
مشتری انتخاب بهتری داشته 
باش��د. ب��رای جذب مش��تری 
بیشتر می توانید هزینه طراحی 
را رای��گان در نظ��ر بگیری��د. 
همچنین از رنگ آمیزی داخل 
مغازه و تناس��ب رنگ��ی که در 
تابلوها استفاده می کنید نهایت 
بهره را ببری��د. خاص بودن این 
نیست که شما با یک خودروی 
م��دل روز اروپایی به س��ر کار 
بروید و انتظار داشته باشید که 
با فخرفروشی مشتری به سمت 
کسب و کار شما بیاید، بلکه این 
خواهد ب��ود ک��ه بتوانید کاری 
کنید افرادی که با این خودروها 
ت��ردد می کنند به مغازه ش��ما 
بیاین��د و کار خود را س��فارش 
دهند. در م��واردی نباید داخل 
مغازه بنشینید بلکه باید سراغ 
ش��رکت ها رفته و کار آنها را بر 

عهده بگیرید. 
ب��ا  می توان��د  اق��دام  ای��ن 
شهرداری های مناطق مختلف 
برای نصب انواع تابلوها صورت 
گیرد و ب��رای ای��ن کار ممکن 
اس��ت کمی س��فرهای درون 
ش��هری ش��ما اضافه ش��ود اما 
ارزش درآم��دی آن هزینه این 
سفرها را می پوشاند. از پذیرش 
س��فارش تابلوه��ای بانک ها و 
موسس��ات مال��ی مج��از غافل 
نشوید که س��ود خوبی در کار 
آنها نهفته اس��ت. به این دلیل 
که اگر کار ش��ما خوب و مورد 
پسند واقع ش��ود ممکن است 
ش��عبات دیگر از خدمات شما 

بهره ببرند. 

 جک ما
سرمایه داری به سبک چینی

جک م��ا )Jack Ma( س��رمایه دار چینی، موس��س و 
 )Alibaba Group( ریی��س اجرای��ی گ��روه علی باب��ا
اس��ت. او نخس��تین کارآفری��ن چینی اس��ت ک��ه روی 
جلد مجل��ه فوربس ظاهر ش��ده، همچنین در س��پتامبر 
2014 براس��اس فهرس��ت بلومبرگ با 7/29میلیارد دالر 
به عن��وان ثروتمندتری��ن م��رد چی��ن و هجدهمین مرد 
ثروتمند جهان ش��ناخته ش��د. گروه علی بابا یک کمپانی 
در حوزه تجارت الکترونیک اس��ت. در واق��ع علی بابا یک 
فروش��گاه اینترنتی اس��ت که 79 میلیون عضو از بیش از 
240کش��ور و ایالت مختلف در جه��ان دارد. این کمپانی 
به صورت آنالین در تجارت خرده فروش��ی، عمده فروشی 
محصوالت و سایر خدمات فعالیت دارد. همچنین علی بابا 
از بزرگ تری��ن IPO های )عرضه اوراق بهادار ش��رکت به 
عموم( آمریکاست. ش��اید بتوان گفت علی بابا بزرگ ترین 

کسب وکاری باشد که تا به حال اسمش را شنیده اید. 
حواس تان به اشتباهات دیگران باشد

کمپان��ی علی بابا در ح��ال حاضر نس��بت ب��ه آمازون 
)Amazon( و ای بی )eBay( س��ود بس��یار باالتری به 
دست می آورد. علت آن هم این اس��ت که جک ما به دقت 
اش��تباهاتی را که س��ایر کمپانی ه��ای آمریکایی مرتکب 
می ش��وند، بررس��ی می کند و در مقابل م��دل بهتری از 
کسب وکار را با مزایای بیشتر پیش��نهاد می دهد. به عنوان 
مثال وقتی eBay از فروش��ندگانش پول دریافت می کرد 
و حتی سیاست دریافت پیش پرداخت اجباری هم داشت، 
در مقابل جک ما به صورت رایگان این کار را انجام می داد، 
رسید دریافت می کرد و از تبلیغات و سایر خدمات اضافی 

درآمد کسب می کرد. 
نوآوری کنید

بخش عمده ای از تجارت اینترنتی نگه داشتن دارایی ها و 
فروش محصوالت است، اما کمپانی علی بابا به مدل دیگری 
از کس��ب وکار معتقد اس��ت. این کمپانی با تهیه پلتفرمی 
برای منابع و از طریق پرداخت های س��االنه، کمیسیون ها و 
تبلیغات کسب درآمد می کند. جک ما معتقد است: »باید از 
رقبای تان یاد بگیرید، اما هرگز از کار آنها کپی نکنید. اگر از 
کار رقبای تان نسخه برداری کنید، از بین خواهید رفت.« در 
واقع نوآوری از جایی نشات می گیرد که در آن فکر و عملی 
متفاوت وجود داش��ته باش��د. این روزها همه از این حرف 
می زنند که دنیا را تغییر دهند و پول زیادی به دست آورند، 
اما کسانی واقعا این کار را انجام می دهند که استثنا هستند، 
ایده های دس��تیابی به موفقیت را دارن��د، دارای دیدگاهی 

غیرمعمول هستند و اشتیاق انجام کارهای بزرگ را دارند. 
روی هدف تان تمرکز کنید نه روی پول

جک ما به عنوان رییس به کارکنانش انگیزه می دهد، اما 
نه به این معنا که دنباله رو او باش��ند، بلکه آنها را به گونه ای 
دس��ته بندی می کند که به دنبال رویاها و اهداف کمپانی 
باشند. این یکی از کارهایی اس��ت که او به عنوان رهبر این 
گروه انجام می دهد. جک ما فردی آرمانگراس��ت. در واقع 
دلیل اینکه بس��یاری از مدی��ران بزرگ دنیا ت��ا جایی که 
می خواهند پیشرفت می کنند این است که روی به دست 
آوردن س��ریع پول تمرکز نمی کنند، آنها در جست وجوی 
این هستند که در کسب وکارشان چه تاثیرات گسترده  تری 

می توانند داشته باشند. 
همیشه به دنبال یادگیری باشید

ج��ک م��ا در هانگ��زو )Hangzhou( ش��هری در 
جنوب غرب��ی ش��انگهای ب��زرگ ش��ده اس��ت. او ب��رای 
اینکه انگلیس��ی یاد بگی��رد، نزدیک هتل  می ایس��تاد و با 
توریست های خارجی صحبت می کرد. او حتی یک رادیو 
خریده بود تا بتواند به اخبار انگلیسی گوش کند. وقتی که 
در سال 1998 از موسس��ه معلمان هانگزو فارغ التحصیل 
شد، از مهارتش در زبان انگلیسی  استفاده کرد و به تدریس 
در یک دانشگاه محلی مشغول شد. شما به عنوان یک مدیر 
چه کاری می توانید انجام دهید تا یادگیری تان ادامه داشته 
باشد؟ از اینکه تحصیالت تان را ادامه بدهید یا در کالسی 

شرکت کنید نهراسید. 
برای خودتان دشمن نتراشید

یکی از فلس��فه های کس��ب وکار جک ما ای��ده رقابت 
دوستانه اس��ت. او رقبایش را به چش��م دشمن نمی بیند، 
بلکه آنها را دوستانی می داند که می تواند از کسب وکارشان 
درس بگیرد و کس��انی که او را به چالش می کش��ند تا در 
کارش به پتانسیل کامل دست یابد. واضح است که فلسفه 
جک ما برای موفقیت در جهانی ساخته شده که به سرعت 

در حال توسعه است. 
برای تیم  کاری تان ارزش قائل باشید تا 

حمایت شان را به دست آورید
جک ما یاد گرفته است که نباید توانایی ها و قابلیت های 
کارکنانش را دست کم بگیرد و این مسئله به او دو درس مهم 
آموخت. »نگرش تان بسیار بااهمیت تر از توانایی هایتان است. 
همین طور تصمیمات تان از قابلیت هایتان مهم تر اس��ت!« 
جک ما می داند که وجود یک تی��م کاری قدرتمند برای به 
موفقیت رسیدن کسب وکارش بسیار حیاتی است. »اگر ما 
یک تیم کاری خوب هستیم و می دانیم که می خواهیم چه 
کاری انجام دهیم، یکی از ما می تواند 10 نفر دیگر را شکست 
دهد.« ما در طول سال های کاری اش همیشه کارکنانش را 
در اولویت قرار داده و از آنها خواس��ته که با لبخند کار کنند. 
»مش��تریان اولویت ش��ماره یک و کارکنان دو هس��تند و 
سهامداران در جایگاه سوم قرار دارند. این مشتری ها هستند 
که به ما پول می دهند. این کارکنان هستند که کار را پیش 
می برند و در آخر سهامداران که هنگام مشکالت مالی فرار 

می کنند، اما مشتریان و کارکنان باقی می مانند.«

دوشنبه
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پاسخ کارشناس: طراحی وب س��ایت، نخستین ابزار 
بازاریابی است که مدیران کس��ب وکارهای داخلی به آن 
فکر می کنن��د. ابزاری که چون خودش��ان رای��گان از آن 
اس��تفاده می کنند، فکر می کنند که برای کسب وکارشان 
نی��ز هزینه ب��ه هم��راه نخواه��د داش��ت و ب��ا پرداخت 
دستمزدی ناچیز یک طراح را اس��تخدام می کنند و به او 
می گویند که وب س��ایتی برای کسب وکارشان راه اندازی 
کن��د. مدیران کس��ب وکارها باید برای ش��روع، اطالعات 
اینترنتی و بازاریابی خ��ود را برای راه اندازی وب س��ایت 
تخصص��ی کامل کنن��د. آنها بای��د بدانند که وب س��ایت 

نیاز به رس��یدگی مداوم دارد و قرار نیس��ت آنها جنازه ای 
را به نام وب س��ایت سازمان ش��ان در اینترنت رها کنند و 
در پی به روز رسانی آن نباش��ند. اتفاقی که برای بسیاری 
از وب س��ایت های س��ازمان های داخلی افتاده است، اگر 
به عنوان مشتری به آنها س��ربزنید متوجه خواهید شد که 
در بهترین حالت چندسالی است که بروز رسانی نشده اند. 
در راه اندازی وب سایت باید به هک شدن یا کندی سرورها 
توجه کرد، چون اگر حتی یک مشتری به وب سایت مراجعه 
کند و دس��ت خالی بازگردد، ش��روع به تبلیغ علیه سازمان 
خواهد کرد. شاید موارد گفته ش��ده باعث دلسردی مدیران 
کسب وکارها ش��ود و آنها را از راه اندازی وب سایت منصرف 
کند، این درحالی اس��ت که دقت به مس��ائل مختلف منجر 
به فروش بیش��تر کس��ب وکار خواهد ش��د. عالوه بر موارد 

گفته شده، کس��ب وکارها در طراحی وب س��ایت خود باید 
فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرن��د، فاکتورهایی مانند: 
یک - نیاز کاربران؛ باید گروه مخاطب به خوبی شناس��ایی 
شوند و مشخص شود که به  چه چیزهایی فکر می کنند و چه 
مسائلی برای آنها مهم است. دو- طراحی استراتژی؛ کسب 
وکارها باید برای طراحی س��ایت خود به مانند تمام مراحل 
بازاریابی استراتژی داشته باشند. سه- این فاکتور از تمامی 
مراحل مهم تر است یعنی تولید محتوا؛ ویژگی که وب سایت 
یک کسب وکار را از کس��ب و کارهای دیگر متمایز می کند. 
در این باره باید متخصصان حضور داش��ته باشند و سازمان 
اطالعات خام را در وب س��ایت قرار ندهد. کسب وکارها اگر 
در طراحی وب سایت خود دقت کنند، به راحتی می توانند از 

رقبای بازار پیشی بگیرند. 

راه اندازی وب سایت رسمی

پرسش: مدیرکسب وکاری در حوزه محصوالت فرهنگی هس�تم. به منظور معرفی و ارتباط با مشتریانم تصمیم به راه اندازی یک 
وب سایت رس�می گرفته ام اما در این باره اطالعات کافی ندارم. به نظرتان در این باره باید چه عملکردی داشته باشم تا بتوانم از 

این وب سایت بهره برداری درستی کنم؟ 
کلینیککسبوکار

روش های مفید در پویایی 
کسب وکار

یادگیری و درک ایده ه��ا و روش هایی که می توانند 
راهنمای پیشرفت کارآفرینان باش��د همواره از سوی 
مالکان کس��ب وکارها مورد اس��تقبال قرار می گیرند. 
برخ��ی از کارآفرینان موفق، پیش��رفت خود را مدیون 
نش��ریات می دانن��د ک��ه در جه��ت باالب��ردن دانش 
مدیریتی و اقتصادی مردم فعالیت گس��ترده ای دارند. 
در ادام��ه پنج روش را ک��ه می تواند تاثیر بس��زایی در 
جه��ت پویای��ی کس��ب وکارها حاصل کند تش��ریح 

می کنیم. 
1- بازاریاب�ی قوی: زمان��ی می توانید مجموعه ای 
از مش��تریان را به س��مت ش��رکت در حال رشد خود 
جذب کنید که بازاریاب هایی بس��یار ق��وی در اختیار 
داشته باش��ید. هر اندازه که مدیریت و طرح بازاریابی 
در سیستم فروش شرکت شما هوش��مند باشد مقدار 
هزینه ای که برای انج��ام یک بازاریاب��ی ایده آل برای 
فروش محصوالت خ��ود در نظر می گیری��د با کاهش 
چش��مگیری روبه رو می ش��ود. برخی از کارآفرینان با 
روش های ویژه در بازاریابی ع��الوه بر کاهش هزینه ها 
سودهای زیادی در بازارهای هدف به دست آورده اند. 

2- ایجاد اس�تراتژی هدفمند: تمامی شرکت ها 
و موسس��ات بازرگانی باید توجه داش��ته باش��ند که 
یک طرح اس��تراتژی هدفمن��د و کارآم��د مختص به 
ش��رکت های بزرگ نیس��ت!  ش��رکت ها باید این امر 
را نادی��ده بگیرند ی��ا از آن غفل��ت کنند. بس��یاری از 
بازاریاب��ان به این نتیجه رس��یده اند که نداش��تن یک 
برنامه ریزی دقیق معموالً منجر ب��ه ناتوانی در حفظ و 
بقای سازمان خواهد شد، در نتیجه اهمیت استراتژی 
در فضای کس��ب وکار جایگاه باالی��ی دارد و بدون آن 
یک موسسه بازرگانی پایه محکمی برای ایجاد و حفظ 
یک مزیت رقابت��ی در بازار نخواهد داش��ت. تهیه یک 
طرح اس��تراتژیک می تواند درک کردن پرسش هایی 
نظیر آیا این محصول همان کاالیی است که مشتریان 
طالب آن بوده و قادر به خرید آن هس��تند؟  مشتریان 
هدف چه کسانی هس��تند؟  چگونه شرکت مبادرت به 
جذب و حفظ این مشتریان کند؟  مبنای شرکت برای 
خدمت رسانی بهتر نس��بت به رقبای موجود چیست؟ 
موسسه بازرگانی چگونه می تواند به یک مزیت بادوام 
نس��بت به رقبای خود دس��ت یابد؟  کارآفرین را یاری 

رساند. 
3- کنترل رشد: رش��د، یک بخش طبیعی، سالم 
و مطلوب در ه��ر موسس��ه بازرگانی اس��ت ولی باید 
برنامه ریزی ش��ده و قابل کنترل باش��د. پیت��ر دراکر، 
یکی از کارشناس��ان مدیریت این گون��ه بیان می کند 
که ش��رکت های نوپا انتظار رش��د بیش��تری را نسبت 
به پایه س��رمایه خ��ود در مواقعی دارند ک��ه فروش به 
میزان 40 تا 50 درصد رش��د می کند. به طور ایده آل، 
رشد را باید از طریق سود حاصله یا از طریق مشارکت 
بیشتر سرمایه از سوی مالکان تامین کرد ولی بسیاری 
از موسس��ات بازرگانی، دس��ت کم به عنوان بخشی از 
سرمایه خود، روی استقراض حساب می کنند. توسعه 
معموال نیازمند تغییرات عمده در س��اختار سازمانی، 
فعالیت های بازرگانی مثل روش های کنترل موجودی 
و مالی مسئولیت های پرسنلی و سایر حوزه ها است. با 
این وجود، مهم ترین تغییر در زمینه تخصص مدیریت 
اتفاق می افت��د. همان گونه که س��ازمان از نظر اندازه و 
پیچیدگی رشد می کند، حجم مش��کالت نیز افزایش 
یافته و کارآفرین باید نحوه کار با آنها را بیاموزد. بعضی 
مواقع، کارآفرینان رش��د سریع را تش��ویق می کنند و 
به حدی می رسند که مدیریت ش��رکت مذکور از حد 

توانایی آنها خارج می شود. 
4- مکان مناسب: تمامی کارآفرینان به این امر آگاه 
هس��تند که انتخاب مکان درایده آل ترین نقطه چگونه 
باعث رشد و پویایی شرکت می شود. بعضی از شرکت ها، 
افراد حرفه ای را درخصوص پیدا کردن مکانی مناس��ب 
برای ش��رکت و انبارهای آن اس��تخدام می کنند. بعضی 
از مالکان یک مکان خاص را صرفا ب��ه این دلیل انتخاب 
می کنند ک��ه یک س��اختمان خال��ی را پی��دا کرده اند. 
س��والی که در مورد مکان مطرح می ش��ود آنقدر حیاتی 
است که نباید آن را به ش��انس واگذار کرد. خصوصا برای 
خرده فروش��ان، فروش، به عنوان ش��ریان اصلی موسسه 

بازرگانی به شدت تحت تاثیر انتخاب مکان قرار دارد. 
5- مدیریت س�رمایه: اگر مالک یک کس��ب وکار 
کوچک هس��تید باید توجه داشته باشید، کلید موفقیت 
شرکت ش��ما کنترل منابع مالی به شکل صحیح است، 
یک کسب وکار تازه تاسیس زمانی موفق می شود که در 
ابتدای فعالیت از س��رمایه کافی برخوردار باشد. کمبود 
سرمایه یکی از علل رایج شکست موسسات بازرگانی به 
حساب می آید زیرا  قبل از اینکه شرکت ها بتوانند جریان 
نقدینگی مثبتی ایجاد کنند، با کمبود س��رمایه مواجه 
می شوند. کارآفرینان انس��ان هایی با درجه مثبت نگری 
بس��یار باال بوده و غالبا درباره الزام��ات و نیازمندی های 
مالی برای اداره موسس��ه قضاوت نادرس��تی دارند. نباید 
فعالیت ه��ای بازرگانی خود را براس��اس اف��کار غلط بنا 
کنید، این نوع افکار می توانن��د صدمات جبران ناپذیری 
را به وج��ود آورند. در نتیج��ه، آغاز فعالیت ای��ن افراد با 
کمبود سرمایه مواجه شده و همان گونه که شرکت مبالغ 
بیش��تری از پول نقد را برای افزایش رشد خود می بلعد، 
آنها هیچ گاه قادر به پیش بینی و تزریق سرمایه کافی در 
این زمینه نیس��تند. جنبه دیگری از کنترل مالی کافی، 
در اجرای تکنیک های مناسب مدیریت نقدینگی نهفته 
اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان اعتقاد دارند که سود، آن 
چیزی است که در یک کسب وکار جدید دارای بیشترین 
اهمیت اس��ت ولی پول نقد مهم ترین منبع مالی اس��ت 
که یک ش��رکت در اختیار دارد. حفظ جریان نقدینگی 
کافی ب��رای پرداخت به موقع صورت حس��اب ها، یکی از 
چالش های مستمر برای کارآفرینان خصوصا آنهایی که 
در فاز آغازین متالطمی قرار دارند یا برای ش��رکت های 
با سابقه ای که رشد س��ریع را تجربه می کنند، به حساب 
می آید. ش��رکت های دارای رشد س��ریع، پول نقد را به 
س��رعت می بلعند. بررس��ی ضعیف اعتبارات، مدیریت 
بی برنامه وصول مطالب��ات و بی انضباطی کارآفرینان در 
خرج پول از جمله عوامل رایجی اس��ت که در بسیاری از 

ورشکستگی های بازرگانی به چشم می خورد. 

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

زمانی كه مشتری وارد مغازه شما می شود 
انتظار دریافت خدمات دارد. خدمات شما 
هم مشخص است و باید تابلوهایی را 

تقدیم كنید كه مشتری نیاز دارد. همه افراد 
قبل از اینكه كاری انجام دهند یا هزینه ای 
پرداخت كنند تحقیق می كنند پس شما 

باید كاری كنید كه نتیجه تحقیقات مشتری 
باشید. برای این كار می توانید با گسترش 

تبلیغات، خود را به افراد بشناسانید

مدیرعام��ل  ش��ولتز،  ه��وارد 
استارباکس قصد نامزد شدن برای 
ریاست جمهوری آمریکا را دارد. به 
گزارش مارکتینگ نیوز، این خبری 
اس��ت که این روزها از رس��انه های 
خبری به گوش می رس��د. براساس 

گزارش های منتشر شده، شولتز در 
فکر ش��رکت در مبارزات مقدماتی 
حزب دموکرات و رقابت با هیالری 
کلینتون، وزیر پیشین امور خارجه 
آمریکا اس��ت.  ش��ولتز ب��ا افزایش 
درآم��د اس��تارباکس و احیای این 

شرکت بزرگ در پی رکود اقتصادی 
اعتبار قابل توجهی به دست آورده 
است و پیش از این هم برای حضور 
در دنی��ای سیاس��ت اب��راز عالقه 
کرده ب��ود. وی اوایل س��ال جاری، 
ی��ک کمپی��ن ب��رای مب��ارزه ب��ا 

نژادپرستی در ش��عب استارباکس 
راه اندازی کرد.  در گزارش��ی که در 
نیویورک تایمز منتش��ر شده آمده 
است که دوستان ش��ولتز او را برای 
نامزدی در حزب دموکرات تشویق 

می کنند. 

 ش��ولتز هن��وز هیچ واکنش��ی 
در برابر ای��ن اخبار از خود نش��ان 
نداده اس��ت. وی در م��اه آوریل در 
گفت وگویی با فست کامپنی گفته 
بود که هیچ عالقه ای برای داش��تن 

یک سمت دولتی ندارد. 

از میان خبرها

مدیرعامل استارباکس رقیب هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

مدیران ماندگار

مونا اشرف زاده

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت تابلوسازی 

تابلو ی راهنمای خود باشید

غزال بابایی

مسلم نوری

مدیریت امروز



سامانه پس از معامالت برای 
مدیران معامالت تشریح شد

ش��رکت  معام��ات  از  پ��س  جدی��د  س��امانه 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
ک��ه IRPT) Irainian Post Trade( نامگذاری 
شده، پس از تجربه  سامانه  تسویه و پایاپای نت کلیر 
که از س��ال 1390 به صورت پیوس��ته مورد استفاده  
کارگزاران قرار گرفته اس��ت، مطاب��ق زمان بندی از 
پیش تعیین ش��ده، از آبان ماه سال گذشته به صورت 
آزمایش��ی مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و در ماه های 
آینده نیز بعد از برطرف ش��دن نقاط ضعف احتمالی 
ب��ه بهره ب��رداری خواهد رس��ید. از ویژگی های برتر 
س��امانه جدید پس از معام��ات از منظر کارکردی، 
می ت��وان ب��ه تخصصی س��ازی، ام��کان گفت وگوی 
مناسب، تغییر ساختارکدسهامداری، رفع محدودیت 
کدس��هامداری، تع��داد ب��االی س��هامداران، تعداد 
ارق��ام فیلد س��هم، هیبرید کامل، تجمی��ع دارایی، 
داش��بوردهای الکترونی��ک، تح��ول در تعام��ل ب��ا 

احوال و. . . نام برد.  ثبت 

سامانه پس از معامالت IRPT؛ گام 
بلند برای جذب سرمایه گذار خارجی

مطه��ره م��روج، مدی��ر ام��ور ناش��ران ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  
(CSD( ب��ا بیان مطلب فوق گفت: س��امانه پس از 
معامات IRPT با رویکرد ارائه سرویس های مدرن 
طراحی و پیاده سازی شده است. از تجربه های موفق 
این ش��رکت می توان به س��امانه تس��ویه و پایاپای 
و گزارش��گری چن��د ارزی ن��ت کلی��ر که از س��ال 
1390 م��ورد بهره برداری مس��تمر کارگ��زاران قرار 
گرفته اس��ت اش��اره کرد که به عنوان نخستین گام 
این پ��روژه در ارتقای س��امانه های پس از معامات 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه بوده اس��ت. همچنین طراحی و پیاده س��ازی 
رجیس��تری متف��اوت ب��ورس انرژی در ح��وزه برق  
س��امانه (Regex( ک��ه از س��ال 1391 به ص��ورت 
پیوس��ته مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، از دیگر 

پروژه های موفق و در حال اجرا است. 

افزایش 14 درصدی تعداد خریداران 
اوراق مسکن در فرابورس

مدیری��ت امور ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  (س��مات( از 
اوراق حق تقدم  افزایش14درصدی تعداد خریداران 
تس��هیات مس��کن در فراب��ورس ایران خب��ر داد. 
در معامات هفته گذش��ته فرابورس ای��ران، تعداد 
6430 نف��ر با خری��د 263ه��زار و 792 اوراق حق 
تقدم تس��هیات مس��کن وارد فرآین��د خرید خانه 
ش��دند. این در حالی اس��ت ک��ه در معامات هفته 
اول مرداد، 5639 نفر ب��ا خرید اوراق از طریق بازار 
سرمایه صاحب خانه شده بودند. حجم معامات حق 
تقدم تسهیات مسکن در هفته منتهی به شانزدهم 
مردادم��اه 301 هزار و 494 دفعه بود که در مجموع 

ارزش معامات این اوراق 219 میلیارد ریال بود. 

نقش آفرینی بورس کاال در توسعه 
تعامالت بین المللی

نشس��ت خبری مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران با 
حض��ور جمع��ی از خبرن��گاران رس��انه های داخلی و 
خارجی زبان برگزار شد. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل 
بورس کاالی ایران پس از تبریک روز خبرنگار و تقدیر 
از خبرنگاران و رسانه های کشور در شفاف سازی اقتصاد 
ملی، ب��ر نقش آفرینی بورس کاالی ایران در توس��عه 
تعامات بین المللی در دوران پس��اتحریم تأکید کرد. 
وی گف��ت: با توج��ه به اهمیت ب��ورس کاالی ایران و 
جای��گاه مطلوب این ب��ورس در بورس های منطقه ای، 
تبدی��ل برند بورس کاالی ایران ب��ه یک برند جهانی، 
دور از دس��ترس نیس��ت و این بورس ب��ا ایجاد امکان 
پوشش ریسک در بازارهای بین المللی درصدد افزایش 
عمق و تعداد بازیگران بین المللی و ایجاد امکان تأمین 
مالی بین الملل��ی از طریق فراهم کردن امکان فعالیت 
موسس��ات فورفیتینگ به منظور تأمین مالی صادرات 
و واردات اس��ت. مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره 
ب��ه امکان ایجاد زمینه الزم ب��رای معامات مدت دار و 
اعتباری بین المللی در بورس کاالی ایران خاطرنشان 
کرد: گسترش معامات تاالر صادراتی در این بورس از 
طریق افزایش تنوع کاالها نظیر محصوالت پتروشیمی، 
مواد معدنی، س��یمان امکان پذیر است و فراهم کردن 
زمینه حضور عرضه کنندگان خارجی با معامات ارزی 
در رینگ صادراتی و راه اندازی معامات سوآپ کاالیی 
با کشورهای همجوار در دستور کار این بورس قرار دارد. 

ارزش معامالت بورس انرژی از مرز 
10 هزار میلیارد ریال عبور کرد

ارزش معامات کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در 
بورس ان��رژی ایران طی دو هفته منتهی به 16 مرداد 
94 ب��ا گذر از یک هزار و 914 میلیارد ریال، با رش��د 
چشمگیر 560 درصدی نسبت به نیمه دوم تیر ماه 94 
روبه رو ش��د. در این دوره، معامات اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد نفت کوره با س��هم 54 درصدی از مجموع 
ارزش معامات بیشترین سهم را در این افزایش به خود 
اختصاص داده است. طی دوره مذکور سهم محصوالت 
نفت و گاز و پتروشیمی، برق و سایر حامل های انرژی  
(زغال س��نگ، بنزوئ��ل و قط��ران( از مجم��وع ارزش 
معام��ات به ترتی��ب برابر با 35 درص��د، 10 درصد و 
یک درصد بوده اس��ت. ش��ایان ذکر است در نیمه اول 
مردادماه، ارزش معامات سال جاری بورس انرژی ایران 

از مرز 10هزار میلیارد ریال عبور کرد. 

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار در جری��ان معامات 
روز یکشنبه بازار سهام با 27 
واحد افت ب��ه ارتفاع 65 هزار 
و 973 واحدی عقب نش��ینی 
ک��رد. این در حالی اس��ت که 
تا دو س��اعت و نی��م ابتدایی 
در  کل  ش��اخص  معام��ات، 
کان��ال 66 ه��زار و 10 واحد 
قرار گرفته بود اما به یکباره و 
در یک ساعت پایانی معامات 
ب��ا افتی حدود 40 واحدی بار 
دیگر ب��ه کانال 65 هزار واحد 
س��قوط ک��رد. بازار س��هام با 
توجه به افت قیمت ها ش��اهد 
که  اس��ت  کم  حجم  معامات 
ای��ن مهم، س��بب بی رونقی و 
خلوت��ی تاالر حاف��ظ بیش از 
گذشته شده اس��ت. چنان که 
در ب��ازار روز گذش��ته اتف��اق 
خاص��ی رخ ن��داد و همچنان 
غیر منطقی  س��هام  بازار  روند 
است. بورس تهران این روزها 
خروج  نش��ان دهنده  به خوبی 
نقدینگی خرد  اغلب صاحبان 

از بازار سهام است. 

معامالت محدود توام با 
نوسان گیری

آنچه این روزه��ا بر تابلوی 
ب��ورس تهران درج می ش��ود 
معام��ات محدود و ت��وأم با 
از  ک��ه  اس��ت  نوس��ان گیری 
یا  معامله گران حرفه ای  سوی 
صندوق های سرمایه گذاری در 
حجم بس��یار محدودی انجام 

می شود. 
از س��وی دیگر انتشار خبر 
س��نتی   13 خ��وراک  ن��رخ 
در حالی  پتروش��یمی ها  برای 
ب��ه ت��داوم رک��ود معام��ات 
پتروش��یمی های  گ��روه  در 
ب��ورس انجامی��ده ک��ه هنوز 
مش��خص نیس��ت با توجه به 

پیش بینی های ب��رآوردی این 
ش��رکت ها در بودجه س��االنه 
براساس نرخ خوراک 8 سنت، 
چگونه تعدیل های منفی سود 
به بازار اعام خواهد ش��د. از 
س��وی دیگر ش��اید بت��وان از 
عل��ل اصل��ی اف��ت قیمت ها 
ب��ه انتش��ار اوراق مش��ارکت 
و  ریس��ک  بدون  25 درصدی 
روزشمار تعدادی از پروژه های 
ش��هرداری و … اش��اره کرد. 
ارزش  رتبه بندی  ص��ورت  در 
معام��ات به راحت��ی می توان 
حجم و ارزش باالی معامات 
ای��ن اوراق را در بازار روزهای 
ک��ه  ک��رد  مش��اهده  اخی��ر 
طب��ق آمار چی��زی در حدود 
معام��ات  ارزش  40 درص��د 
روز اخی��ر بازار ب��ورس را به 
خ��ود اختصاص داده اند. بانک 
مرک��زی در راس��تای کاهش 
س��ود ای��ن اوراق و همچنین 
ن��رخ س��ود س��پرده بانک��ی 
اقدام��ات الزم را صورت نداده 
که این مس��ئله موجب جذب 
سرمایه ها به بخش بانک شده 

است. 

بررسی عملکرد گروه های 
سرمایه گذاری

طب��ق آمار منتش��ر ش��ده 
گروه های  عملک��رد  بررس��ی 
س��رمایه گذاری نشان می دهد 
ک��ه از ابت��دای س��ال 1394 
س��رمایه گذاران  تاکن��ون، 
و  41 درص��د  حقوق��ی 
حقیق��ی  س��رمایه گذاران 
59 درصد ارزش خرید بازار را 
در اختیار داشته اند. به عاوه، 
در این دوره سهم حقوقی ها و 
حقیقی ها از فروش به ترتیب 
45 درص��د و 55 درص��د بوده 
است. نکته بااهمیت آن است 
که قبل از اع��ام توافق ایران 
و گ��روه 1+5 در 23 تیرم��اه، 
س��رمایه گذاران حقوق��ی  ب��ه 
دلیل حج��م ب��االی تقاضای 
خرید سرمایه گذاران حقیقی، 
عرضه کنن��ده س��هام بودند و 
پس از اعام توافق هس��ته ای 
و کاهش حجم خرید توس��ط 
حقیق��ی،  س��رمایه گذاران 
ب��ازار  به عن��وان خری��دار در 
عمل کرده اند، به طوری که در 
دوره  قب��ل از تواف��ق و صعود 

حقوقی  س��رمایه گذاران  بازار 
و  خری��د  کل  از  33 درص��د 
49 درص��د از کل فروش را در 

اختیار داشتند. 
پ��س از اع��ام تواف��ق که 
با رون��د کاهنده  ب��ازار همراه 
ش��د، س��رمایه گذاران حقوقی 
43 درصد از کل خرید و بیش 
از 41 درصد از کل فروش را به 

خود اختصاص داده اند. 
به بیان دیگ��ر خالص خرید 
س��رمایه گذاران حقوق��ی پس 
از اعام تواف��ق مثبت و پیش 
اس��ت.  ب��وده   منف��ی  آن  از 
می دهد  نش��ان  موض��وع  این 
در  حقوق��ی  س��رمایه گذاران 
ش��رایط صع��ودی اق��دام ب��ه 
ف��روش و هنگام ن��زول اقدام 
ب��ه خرید کرده اند و از ش��دت 

نوسانات بازار کاسته اند. 
توج��ه به ای��ن نکت��ه مهم 
ضروری اس��ت ک��ه حقوقی ها 
در حالی ح��دودا 40 درصد از 
معام��ات ب��ازار را در اختیار 
دارند که سهم آنها از کل ارزش 
دارایی ه��ای ب��ازار 80 درص��د 
اس��ت. این عدد به این مفهوم 

است که س��هامداران حقیقی 
ک��ه 20 درص��د ارزش دارایی  
بازار را در اختیار دارند حدودا 
60 درص��د خریدوفروش ه��ا را 
در ب��ازار انج��ام می دهند. این 
سهامداران  کم  فعالیت  نسبت 
حقوق��ی نش��ان از نقدینگ��ی 
 پایی��ن س��هامداران حقوق��ی 

دارد. 

افزایش شاخص آیفکس
معام��ات  پای��ان   در 
ب��ازار   1394 مرداد م��اه   18
و  میلی��ون   154 فراب��ورس، 
550 ه��زار ورق��ه به��ادار به 
و 990  میلی��ارد  ارزش 669 
میلی��ون ری��ال در 15 هزار و 
123 نوبت دس��ت به دس��ت 

شد. 
ارزش  و  بیش��ترین حج��م 
ب��ه  گذش��ته  روز  معام��ات 
 خریدوف��روش 73 میلی��ون و 
ذوب آه��ن  س��هم  ه��زار   40
اصفهان با رق��م 161 میلیارد 
و 420 میلی��ون ری��ال ب��ود. 
ب��ه  آیفک��س  درحالی ک��ه 
افزای��ش  واح��د   772.72
ارتق��ای  بیش��ترین  یاف��ت، 
قیمت به س��هام ش��رکت های 
حق تقدم  اصفه��ان،  ذوب آهن 
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب 
و سهام س��رمایه گذاری مسکن 
ش��مال غرب اختص��اص یافت 
و س��هام ش��رکت  پتروشیمی 
م��ارون و ذوب آه��ن اصفهان 
را  مثب��ت  تأثی��ر  بیش��ترین 
فراب��ورس  کل  ش��اخص  در 
داش��ت. از س��وی دیگر، حق 
مسکن  س��رمایه گذاری  تقدم 
زاینده رود و س��هام مرجان کار 
و ش��مال ش��رق ش��اهرود با 
مواجه  قیمت  افت  بیش��ترین 
تس��هیات  اوراق  و  ش��دند 
مس��کن در مح��دوده 720 تا 

730 هزار ریال معامله شد. 

حقوقی ها در شرایط نزولی خریدار بودند

فرار سرمایه های کوچک از بازار سهام

روح اهلل میرصانعی،   – ایرن�ا 
با  دبی��رکل کانون کارگ��زاران 
اش��اره به نق��ش ب��ازار پول و 
س��رمایه در اقتصاد کش��ور در 
زمین��ه س��ناریوهای پیش روی 
ب��ازار س��رمایه بع��د از انج��ام 
تواف��ق گفت: در ص��ورت رفع 
تحریم ها و آزاد شدن پول های 
بلوکه ش��ده، دولت با پرداخت 
اج��ازه  و  پیمان��کاران  بده��ی 
افزای��ش س��رمایه ب��ه بانک ها 
می تواند زمین��ه افزایش عرضه 
پول در بازار س��رمایه را فراهم 

کند. 
دس��تورات  تش��ریح  در  وی 
بورس��ی رییس جمه��ور، افزود: 
بررس��ی مفاد این نامه و تأکید 
ب��ر بهب��ود بازاره��ای پول��ی و 
سرمایه از س��وی رییس جمهور 
به معاونان خود نش��ان می دهد 
که تا چه میزان، اقتصاد کش��ور 

به ای��ن دو بازار ب��رای پویایی 
و تحرک نی��از دارد. وی اظهار 
داش��ت: فعالیت بهتر و بیش��تر 
اهمیت  بیانگر  مال��ی،  بازارهای 
این بازارهاست اما بررسی مفاد 
در  رییس جمه��ور  دس��تورات 
بازار س��رمایه بیش��تر به  مورد 
ارتق��ای تأمین مال��ی از طریق 
بازار س��رمایه و همچنین بهبود 
س��رمایه  ب��ازار  نقش  جای��گاه 
دراقتص��اد مل��ی تأکی��د دارد. 
کارگ��زاران  کان��ون  دبی��رکل 
خاطرنش��ان کرد: برای اجرایی 
این مس��ئله الزم است  ش��دن 
هم��راه با ارتقای بازار س��رمایه 
پیش روی  معضات  و  مشکات 
این بازار رفع تا زمینه رشد این 

بازار مهیا ش��ود. 
میرصانع��ی ب��ا بی��ان اینکه 
به منظور ارتق��ای جایگاه بازار 
س��رمایه باید ن��گاه ویژه ای به 

ب��ازار س��رمایه وجود داش��ته 
باش��د، گفت: پی��رو این اقدام 
بای��د تمام اقداماتی که اقتصاد 
را مخ��دوش کرده ی��ا آنکه به 
رسانده  آس��یب  بازارس��رمایه 
و آث��ار س��وء ب��رای آن دارد 
را ح��ذف کنی��م و به س��متی 
حرکت کنیم که بورس تقویت 

شود. 
وی اف��زود: اگ��ر بنا داش��ته 
باش��یم بورس تقویت شود باید 
نس��بت به اجرای وظایف خود 
در اقتصاد مل��ی اقدام کنیم و 
در پ��ی آن موانع کس��ب وکار 
را برط��رف و فضای مناس��بی 
را برای س��رمایه گذاری داخلی 
کنی��م.  فراه��م  خارج��ی  و 
کارگ��زاران  کان��ون  دبی��رکل 
جدی��د  س��رمایه گذاران  ورود 
بستر  فراهم ش��دن  نیازمند  را 
و  دانس��ت  مقررات  و  قوانی��ن 

تصری��ح ک��رد: در ای��ن زمینه 
ص��ورت  اصاحات��ی  بای��د 
گی��رد و این مهم ه��م نیاز به 
س��وی  از  مناس��ب  تصمیمات 
ب��ه  دارد.  مجل��س  و  دول��ت 
کن��ار  در  میرصانع��ی،  گفت��ه 
این اقدامات، بای��د تصمیماتی 
ک��ه فض��ای س��رمایه گذاری و 
کس��ب وکار را منف��ی می کند، 
اخ��ذ نش��ود. دبی��رکل کانون 
کارگ��زاران با توجه به تأثیرات 
و  تحریم ه��ا  رف��ع  از  ناش��ی 
هس��ته ای،  توافق��ات  انج��ام 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا انج��ام 
تواف��ق راه باز ش��ده و با ورود 
دسترس��ی  و  بلوکه  پول ه��ای 
دول��ت به منابع مالی مس��دود 
ارتقای  به منظور  شده فرصتی 
منابع در بازارهای مالی گرفته 
تمام  البته  افزود:  می شود. وی 
این موارد باید ب��ا نگاه اصاح 

وضعی��ت کس��ب وکار و قوانین 
عملیات��ی  س��رمایه گذاری 
میرصانعی،  گفت��ه  ب��ه  ش��ود. 
دولتی ها  بده��ی  درصورتی که 
ب��ه سیس��تم بانک��ی پرداخت 
و اج��ازه افزای��ش س��رمایه به 
بانک ها داده ش��ود، عرضه پول 
در بازار سرمایه افزایش خواهد 

یافت. 
وی اف��زود: در همین راس��تا 
اگر نرخ بهره تس��هیات اعطایی 
ب��ه تولیدکنن��دگان کاهش یابد 
این مس��ئله می توان��د به خروج 
از رک��ود بنگاه ه��ا کم��ک کند. 
دبیرکل کانون کارگزاران تصریح 
کرد: اگ��ر دولت ب��ا ورود منابع 
بلوکه ش��ده نس��بت به پرداخت 
طل��ب پیمانکاران اق��دام کند و 
فضای کس��ب وکار توس��عه یابد 
می ت��وان آثار مثبت��ی را در این 

بازار شاهد بود. 

دبیر کل کانون کارگزاران پیش بینی کرد

افزایش عرضه پول در بازار سهام
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نماگر بازار سهامخبر

سقوط شدید
 شاخص ها در قطر

در میان شش کشور حوزه خلیج فارس، بورس قطر 
با افت شدید ش��اخص های معاماتی همراه شد. افت 
قیمت نفت به بیش��ترین میزان نسبت به ماه ژانویه، 
رس��ید و این سقوط، موجب ش��د بورس قطر با افت 
ش��اخص های معاماتی همراه ش��ود. براس��اس این 
گزارش، شاخص QE بورس قطر با افت 0.4 درصدی 
همراه شد و به 11 هزار و 726 واحد رسید درحالی که 
شاخص DFMبورس دوبی نیز کاهش 0.8 درصدی 
را ش��اهد شد. این در حالی اس��ت که کاهش قیمت 
نفت فش��اری مضاعف بر بازارهای کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس بود درحالی که این کشورها بیشتر بودجه 
خود را از درآمدهای محصوالت هیدروکربنی و نفتی 
 Al دارند. ودا آل طاها، مدیر سرمایه گذاری گروه مالی
Zarooni  در ای��ن خصوص اظهار داش��ت: کاهش 
قیمت نفت اعتماد را کاس��ته است و اگر قیمت نفت 
به همین رویه به زیر 50 دالر مسیر خود را ادامه دهد 
بهبود بازارهای عربی کم��ی دور از ذهن خواهد بود. 
بر این اس��اس، قیمت نفت برنت با افت 1.8 درصدی 

در روز جمعه مواجه شد و 
هر بشکه این کاال 48 دالر 
معامله ش��د درحالی که از 
12 ماه گذشته تا به حال 
قیمت این کاال 50 درصد 

افت کرده است. 

بازار سهام آمریکا
 به تحلیل ها بی اعتنا شد

نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا هم نتوانست 
مانع افت قیمت س��هام اپل و ESPN شود درحالی که 
در آخرین س��اعات معاماتی بازار آمریکا، افت قیمت 
سهام این شرکت ها به حدی شدید بود که بازار شاهد 
صف فروش ش��د. بازار آمریکا در آخرین روز معاماتی 
هفته با افت شدید همراه شد درحالی که قیمت سهام 
شرکت والت دیس��نی و اپل بیشترین میزان کاهش را 
نس��بت به چهار س��ال گذش��ته از آن خود کردند. در 
این میان، ش��اخص داوجونز با کاه��ش 1.8 درصدی 
روبه رو شد و هفتمین روز کاهش را پشت سر گذاشت. 
س��هام ش��رکت های رس��انه ای و بیوتکنولوژی و افت 
قیمت کاالهای اساس��ی موجب افت ش��دید شاخص 
اس اندپی نسبت به میانگین 100 روز گذشته شد. فیل 
اورالندو، مدیر سهام شرکت سرمایه گذاری فدریت، در 
این خصوص اظهار داش��ت: از نقطه نظر اقتصاد کان، 
ش��رایط اقتصادی با اوض��اع بهتری در آین��ده روبه رو 
خواهد ش��د. اما ب��ازار به این تحلیل ها بی اعتنا ش��ده 
اس��ت و همچنان به روند نزول��ی خود ادامه می دهد و 

رفتارهای عصب��ی در بازار 
کامًا دیده می شود. در این 
میان، شاخص اس اندپی با 
اف��ت 1.2 درصدی روبه رو 
ش��د و به قله 2 هزار و 77 

واحدی رسید. 

افت شدید
 شاخص های بورس تورنتو

شاخص های معاماتی در کانادا در آخرین ساعات 
معاماتی، ب��رای دومین روز متوالی ب��ا افت همراه 
ش��دند درحالی ک��ه آمار بی��کاری در این کش��ور با 
کاهش همراه شده است. کاهش قیمت نفت موجب 
افت قیمت س��هام ش��رکت های نفتی در کانادا شد 
و این کاهش قیمت ش��دید، شاخص های معاماتی 
ای��ن کش��ور را با ری��زش همراه کرد. قیمت س��هام 
ش��رکت های تولیدکننده انرژی با افت 1.8 درصدی 
روبه رو ش��د درحالی که قیمت نفت خام نیز افت 1.8 
درص��دی را در نیویورک متحمل ش��ده بود. کاهش 
قیمت نفت خام در آخری��ن روز کاری هفته موجب 
ش��د در مجم��وع قیمت این کاال در هفته گذش��ته 
کاهش 6.9 درصدی را به ثبت برس��اند. در این بین، 
قیمت س��هام رویال بانک کانادا با افت 0.7 درصدی 
به معامات ادامه داد و ش��اخص اس اندپی کانادا نیز 
افت 0.7 درصدی را از خود به جای گذاشت و به قله 
14 هزار و 302 واحدی رس��ید. صنایع تولیدکننده 
نفت و انرژی بدترین عملکرد را در بورس تورنتو طی 

آخرین روز کاری هفته 
داشتند و از ابتدای سال 
تا به ح��ال موجب افت 
30درص��دی ش��اخص 
اصلی بورس این کشور 

شدند. 

سیدمحمد صدرالغروی
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ریزش شاخص کل بورس به 
کانال 65 هزار واحدی

شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معامات روز 
یکش��نبه بازار س��هام با 27 واحد افت ب��ه ارتفاع 65 هزار 
و 973 واحدی عقب نش��ینی کرد. همچنین در بازار امروز 
372 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 70 میلیارد تومان 
در32 هزار نوبت دادوستد شد. درحالی که در معامات روز 
گذش��ته شاخص قیمت (وزنی - ارزش��ی( 10 واحد، کل 
(هم وزن( 4 واحد، قیمت (هم وزن( 4 واحد و بازار اول 47 
واحد افت کردند ش��اخص های آزاد ش��ناور 4 واحد و بازار 

دوم 108 واحد رشد را تجربه کردند. 

 65.973.50شاخص کل
(27.39(میزان تغییر
B 2.769.700.779ارزش بازار

B 707.912ارزش معامات
M 372.390حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد
(35.8(27.225ارتباطات سیار

2.55333.05 پتروشیمي تأمین
(22.79(3.082نفت و گاز پارسیان
1.50917.52ملي  صنایع  مس
5.51113.23کشتیراني ایران

ارزشخریدنام کامل شرکت
B 2.1186.564بانک خاورمیانه
B 8.3095.879تولیدی مهرام
B 10.4005.078صنعتی پاکشو
B 2.3602.903رایان سایپا
B 3.7392.721قند خراسان

ارزشفروشنام کامل شرکت
B 10.63028.392نفت بهران
B 37.38924.709گلوکوزان

B 5.4339.356فوالد خراسان
B 4629.240ح. س. خوارزمی

B 9504.750ح. عمران و توسعه فارس

درصد قیمتنام کامل شرکت
7.453645.3پتروشیمی جم
2.1184.96بانک خاورمیانه

7.2904.94پشم شیشه ایران
1.2774.93قند قزوین

2.9214.66حمل و نقل خلیج فارس

درصدقیمتنام کامل شرکت
(4.99(3.310کاغذسازی کاوه
(4.97(4.375پارس سوییچ

(4.84(1.888تولیدی شهید قندی

(4.62(2.454ایران یاساتایرورابر

(3.96(1.724ذغال سنگ طبس

ارزشحجمنام کامل شرکت
M38.656 B 43.593بانک صادرات
M19.573 B 21.027پارس  خودرو

M22.772 B 19.238س.  شاهد
M15.690 B 15.331سایپا دیزل 

M12.124 B 13.093کمباین  سازي 

ارزشحجمنام کامل شرکت
M38.656 B 43.593بانک صادرات

M30.834 B 9.484پتروشیمي مبین
M22.772 B 19.238س. شاهد

M22.510 B 10.628بانک خاورمیانه
M20.872 B 2.671گروه مپنا 

 772.70شاخص کل

0.40میزان تغییر

B 505.641.541ارزش بازار
B 669.977ارزش معامات
M 154.529حجم معامات

تاثیرقیمت پایانینماد

34.8163.69پتروشیمي مارون
(1.63(12.995پتروشیمي زاگرس
2.2101.26ذوب آهن اصفهان

(1.07(1.572پتروشیمي س. ایرانیان
(0.5(2.958صنایع معدني خاورمیانه

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص فرابورس
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ش��رکت داروسازی زهراوی 
از ش��رکت های کوچ��ک ولی 
بس��یار خ��وب صنع��ت دارو 
اس��ت. این ش��رکت در سال 
تأس��یس و در س��ال   1365
1379 در بورس پذیرفته شده  
است و در حال حاضر در بازار 
دوم ب��ورس معامله می ش��ود. 
این ش��رکت که ازنظر سرمایه 
جزو دارویی های کوچک بازار 
س��رمایه به ش��مار م��ی رود، 
جزو بزرگ ترین ش��رکت های 
داروی��ی ازنظر مبل��غ فروش 
ب��ه ش��مار م��ی رود. ترکیب 
به  ش��رکت  این  س��هامداران 

شرح نمودار 1 است.
در  زه��راوی  داروس��ازی 
 6.762 مبل��غ   1393 س��ال 
ریال س��ود به ازای هر س��هم 
محقق کرده اس��ت که نسبت 
به س��ود هر سهم سال 1392 
داشته  کاهش  3درصد  حدود 
اس��ت. این در حالی است که 
فروش این ش��رکت در س��ال 
1393 حدود 33درصد رش��د 
نسبت به س��ال 1392 تجربه 
کرده اس��ت. بخ��ش عمده ای 
از کاهش س��ود هر سهم این 
شرکت در سال 1393 مربوط 
به هزینه مالی باالی آن است. 

)جدول1( 
در س��ال 1392 ب��ه دلیل 
بس��یاری  ارز،  ن��رخ  جه��ش 
اقتص��ادی  متغیره��ای  از 
دستخوش تغییر شد و شرایط 
بس��یاری از صنای��ع تغییرات 

زی��ادی را تجربه کرد. افزایش 
بی��ش از 50 درصدی قیمت 
دارو نیز یکی از تغییرات سال 
1392 ب��ود ک��ه  باعث ش��د 
یکی  داروسازی  ش��رکت های 
از بهترین س��ال های عملکرد 
خود را تجرب��ه کنند. افزایش 
داروسازی  فروش  چش��مگیر 
زهراوی در س��ال 1392 نیز 
به همین علت اس��ت. بررسی 
سود عملیاتی و سود هر سهم 
این شرکت نشان می دهد که 
سود عملیاتی شرکت از سال 
1390 همه س��اله رشد کرده 
اما وجود هزینه مالی  اس��ت. 
س��نگین باعث ش��ده تا سود 
خالص ش��رکت رش��د الزم را 
نداش��ته باش��د و در مواردی 
مانند س��ال 1393 با کاهش 

روبه رو شود.
بررس��ی نس��بت های مالی 

داروس��ازی زه��راوی نش��ان 
می دهد که عملیات ش��رکت 
مشکلی ندارد و فروش شرکت 
همه ساله رش��د داشته است. 
شرکت  ناخالص  سود  حاشیه 
مس��اعد بوده و تخفیف کمی 
درفروش اعمال ش��ده اس��ت. 
افزای��ش تخفیفات در س��ال 
سیستماتیک  ریسک   ،1393
کل  گریبانگی��ر  و  ب��وده 
اس��ت. وضعیت  صنعت شده 
مطالبات ش��رکت ت��ا قبل از 
وضعی��ت  در   1393 س��ال 
مس��اعدی ق��رار داش��ته اما 
افزای��ش   1393 س��ال  در 
اس��ت.  یافت��ه  چش��مگیری 
مهم تری��ن بخش صورت های 
مال��ی که توج��ه بیننده را به 
خ��ود جلب می کن��د، هزینه 
مالی سرسام آور شرکت است. 
این ش��رکت در سال 1393 

حدود 4.970 ریال از س��ود 
هر س��هم ش��رکت را بلعیده 
اس��ت. ب��ا توجه ب��ه عملیات 
بی نقص شرکت، درصورتی که 
تحریم ه��ا برداش��ته ش��ود و 
مالی  مناب��ع  بتواند  ش��رکت 
ارزی با بهره پایین اخذ کند، 
مالی ش��رکت پوشش  هزینه 
داده شده و سود هر سهم آن 
رش��د چش��مگیری را تجربه 

خواهد کرد. )جدول2(
ای��ن ش��رکت برای س��ال 
ری��ال   7230 مبل��غ   1394
و  ک��رده  پیش بین��ی  س��ود 
س��ال،  ابتدای  س��ه ماهه  در 
15درصد آن را پوشش داده 
اس��ت که با توجه به پوشش 
13 درص��دی س��ال 1393، 
می توان این پوش��ش ضعیف 

را عادی دانس��ت. 
نرخ های فروش سه ماهه در 

تمام محصوالت به جز کپسول، 
پیش بینی شده  نرخ  به  نسبت 
در بودجه بیش��تر اس��ت که 
در ص��ورت حفظ ای��ن نرخ ها 
ت��ا پایان س��ال جاری، س��ود 
تأثیر  ش��رکت می تواند تحت 

قرار گیرد.)جدول3(
نتیجهگیری:

جزو  زه��راوی  داروس��ازی 
ب��ازار  خ��وب  دارویی ه��ای 
م��ی رود  ش��مار  به  س��رمایه 
که ب��ا توجه به س��رمایه کم، 
و  مش��کل  ب��دون  عملی��ات 
فروش باالیی دارد. عمده ترین 
مشکل شرکت که بزرگ ترین 
هس��ت،  نی��ز  آن  پتانس��یل 
هزینه مالی باالی این شرکت 
اس��ت که در صورت حل این 
موض��وع، کام س��هامداران با 
سودهای باال ش��یرین خواهد 
ش��د و حل این مش��کل دور 
از دس��ترس نیس��ت. در حال 
حاضر این ش��رکت ش��ناوری 
پایینی دارد و به دلیل سرمایه 
از حقوقی های  بس��یاری  کم، 
بزرگ بازار س��رمایه به دنبال 
سهم  این  در  س��رمایه گذاری 
نیس��تند. بنابرای��ن قرار دادن 
لیس��ت  واچ  در  ای��ن س��هم 
و  حقیق��ی  س��رمایه گذاران 
از  حقوقی های کوچک، خالی 
لطف نیس��ت. شرکت احتماالً 
ب��ه دلی��ل رعای��ت قوانی��ن 
س��ازمان در م��ورد س��رمایه 
مج��از در ب��ورس، در س��ال 
نیز  افزایش س��رمایه  ج��اری 
خواهد داشت که این موضوع 
می تواند برای س��رمایه گذاران 

جذاب باشد.

تحلیلبنیادییکسهم

بررسی وضعیت شرکت داروسازی زهراوی

در ص��ورت ورود مس��کن ب��ه 
ب��ورس و ب��ا توجه به مش��کالت 
موج��ود در بازار س��رمایه، اعم از 
ابه��ام در قیمت گ��ذاری خوراک 
و  پتروش��یمی  ش��رکت های 
پاالیشگاه ها، بهره مالکانه معادن، 
س��فته ب��ازی، کمب��ود نقدینگی 
و عرض��ه س��هام توس��ط نهادی 
حقوق��ی، زیان س��هامداران خرد 
در این دوس��ال، رک��ود حاکم بر 
بازار و خریدوفروش مداوم مسکن 
در بازاربورس، آن را تبدیل به یک 

کاالی سرمایه ای خواهد کرد.
به گزارش بورس نیوز، مس��کن 
به عن��وان ی��ک کاالی مصرف��ی 
غیر همگن اس��ت و مانند س��ایر 
کاالها ماهیت ثابت و همگن ندارد 
که بتوان به صورت دقیق و شفاف 
و با تکیه بر ویژگی های ثابتی که 
برای س��ایر کاالها در نظر گرفته 
می ش��ود قیمت گذاری شود، لذا 
هی��چ دو ملکی یافت نمی ش��ود 
ک��ه بت��وان برای آنها ب��ا تکیه بر 

مش��خصات ه��ر ک��دام از آن دو، 
به طور یکسان قیمت گذاری کرد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه   
شاخص های مؤثر در تعیین قیمت 
مس��کن به اندازه  ای زیاد و متنوع 
اس��ت که عماًل نمی توان هیچ دو 
ملکی را با یکدیگر مس��اوی و هم 
قیمت دانس��ت و همی��ن ویژگی 
سبب می شود که در کنار اختیاری 
بودن، قیمت گذاری از سوی مالک، 
امکان ورود مس��کن به بورس را با 

شبهه مواجه ساخته است. 
ب��ه نظر می رس��د قب��ل از ارائه 
این طرح باید به بررس��ی موضوع 
پرداخ��ت که ه��دف از ارائه این 
ط��رح توس��ط نماین��ده محترم 

مجلس چیست. 
آیا هدف حل مش��کالت مردم 
و شفاف س��ازی در حوزه مس��کن 
است؟  یا به عنوان در آمدزایی به 

این طرح نگاه شده است. 
آیا نگاه به مس��کن به عنوان یک 
کاالی س��رمایه ای صرف است؟  یا 
اینک��ه نیازمردم به کاالی مصرفی 
مورد نظر است. اگر بخش نیاز مردم 

اس��ت، در صورت ورود مس��کن به 
بورس و با توجه به مشکالت موجود 
در ب��ازار س��رمایه، اع��م از ابهام در 
قیمت گذاری خوراک شرکت های 
پتروش��یمی و پاالیش��گاه ها، بهره 
مالکانه معادن، سفته بازی، کمبود 
نقدینگی و عرضه س��هام توس��ط 
نهادی حقوقی، زیان س��هامداران 
خرد در این دوس��ال، رکود حاکم 
بر بازار، خریدوفروش مداوم مسکن 
در بازاربورس، آن را تبدیل به یک 
کاالی س��رمایه ای خواهد کرد، در 
حالی ک��ه م��ردم ب��ه آن نیاز مبرم 
دارند و با س��فته ب��ازی، موجبات 
افزایش قیمت این کاالی ضروری 
را در پی خواهد داشت و سوداگری 
در این بخش موجب ناتوانی مردم 
عادی خواهد ش��د و افراد و نهادی 
خصوصی و دولتی توانمند و دارای 
رانت که همیشه به نوعی در اقتصاد 
کشور به رقابت با یگدیگر پرداخته و 
با ورود و سفته بازی در روند عادی 
معام��الت، صاحب امالک خواهند 
ش��د و مردم عادی، آرزوی خانه دار 
ش��دن برای شان دس��ت نیافتنی 

خواهد شد. 
ل��ذا به نظر می رس��د این طرح 
بس��یار خام و غیر کارشناس��ی و 
جه��ت بهره ب��رداری سیاس��ی و 
اقتص��ادی مطرح می ش��ود که با 
توج��ه به اینک��ه الگویی برای آن 
در س��ایر کش��ورها وج��ود ندارد 
ب��ا شکس��ت مواجه خواهد ش��د 
به طوری ک��ه مس��کن یک کاالی 
صنعت��ی و تج��اری نیس��ت که 
ب��رای آن طرح��ی ثبت و اختراع 
ش��ود و حتماً باید از کش��ورهای 

توسعه یافته الگوبرداری شود. 
با توجه به مفاد قانون اساس��ی 
دول��ت مکل��ف به تهیه مس��کن 
به ص��ورت آبرومن��د ب��رای مردم 
اس��ت واجرای این طرح با توجه 
ب��ه هیجانات موج��ود در بورس 
و اقتص��اد کش��ور، دولت توانایی 
نخواه��د  را  قیمت ه��ا  کنت��رل 
اج��رای آن موج��ب  داش��ت و 
بح��ران اجتماعی و اقتصادی در 
بخش مس��کن خواهد شد و برای 
پران��دن مگس کوچک از س��نگ 

بزرگ استفاده شده است. 

ب��ا راهکارهای مناس��ب جهت 
ایج��اد توازن در عرضه و تقاضای 
مس��کن و ش��فافیت در ح��وزه 

معامالت از جمله: 
1- کم��ک ب��ه افزای��ش تولید  
)عرض��ه(و ایجاد تس��هیالت الزم 
ب��رای بخش خصوص��ی جه��ت 
افزایش ساخت و ساز و توان عرضه 

بیشتر با قیمت مناسب
2- ح��ذف نگاه س��فته بازی و 

سرمایه ای به بخش مسکن
3- ایجاد تس��هیالت مناس��ب 
تقاض��ا   بخ��ش  تقوی��ت  ب��رای 

)متقاضیان واقعی مسکن(
 4- برخورد با محتکران مسکن

در  ش��فافیت  ایج��اد   -5
سیاس��ت های دول��ت در رابطه با 

حوزه مسکن
6- ارائ��ه گزارش��ات معامالت 
مس��کن در س��طح شهرها به طور 

روزانه
 7-انج��ام خرید ه��ای بانک ها 
از طری��ق مناقص��ه و فروش های 
بانک ها از مزایده به طور نامحدود 

در سطح کشور. 

آسیبشناسیبورسمسکن

بورسبازیباعثافزایشقیمتمسکنخواهدشد
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بازاردرحالگذاربهشرایطپساتحریم

بازار روز گذش��ته با کاهش اندک 27.39 واحدی 
مج��ددا ب��ه کانال 65 هزار واحدی وارد ش��د. اگرچه 
براس��اس توافق انجام ش��ده در ژنو، چشم انداز صنایع 
کش��ور روش��ن شده است، اما با توجه به آنکه تا زمان 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک فاصله زمانی وجود 
دارد، بازار همچنان با آهس��تگی قدم های خود را بر 
م��ی دارد. بخش عمده ای از فرصت های اقتصادی که 
بعد از اجرای توافق برای کش��ور به وجود می آید، در 
زمینه مالی است. بر این اساس دولت، بانک مرکزی 
و موسسات دولتی می توانند به انتشار و فروش اوراق 
قرضه با ضمانت دولت ایران بپردازند. همچنین امکان 
حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار بورس ایران و 
همزمان آزادسازی اموال تحریم شده نیز از پیامدهای 
مثبتی است که از زمان اجرای توافق حاصل خواهد 
ش��د. طبق گزارش��ی که توسط بلومبرگ منتشر شد، 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که از س��ال 2016 و 
با برداش��ته ش��دن تحریم ها یک میلیارد دالر سرمایه 
خارجی وارد بورس ایران شود. همچنین براساس این 
گزارش صنایعی همچون س��یمان، فوالد و مخابرات 
ب��رای س��رمایه گذاران خارجی ج��ذاب خواهند بود. 
ای��ن گ��زارش همچنین به صنعت بانکداری ایران نیز 
اشاره می کند. طبق این گزارش دارایی های بانک های 
ایران 482میلیارد دالر بوده که از این میزان مجموع 
بدهی ه��ای معوق بانک های ایران معادل 32میلیارد 
دالر است. همچنین دارایی های نامطلوب 15.4درصد 
کل دارای��ی ای��ن بانک ها را تش��کیل می دهد که رقم 

باالیی است. 
در صنع��ت خودرو، کش��ور ب��ا درس گرفتن از دوران 
پیش از تحریم در پی قراردادهایی است که بتواند رشد 
صنع��ت را در بلند مدت تضمی��ن کند. هدف مذاکرات 
بین خودروس��ازهای ایرانی و خارجی، س��رمایه گذاری 
مش��ترک و تولید محصول جدید برای صادرات اس��ت. 
به نظر می رسد فرصت کنونی باید به بهترین وجه ممکن 
مورد استفاده قرار بگیرد تا کشور در صنعت خودرو بتواند 

به نحو موثرتری در حوزه های بین المللی حضور یابد. 
در صنعت فوالد و سنگ آهن، کاهش قیمت فوالد 
جهان��ی ع��الوه بر رکود در ساخت و س��از و طرح های 
عمرانی باعث ش��ده اس��ت اوضاع س��خت فوالدی ها 
به صنعت س��نگ آهن نیز منتقل ش��ود. براس��اس 
گفت��ه رییس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن، در بخش س��نگ آهن کش��ور با ظرفیت 
40درصدی فعالیت می کند و عمال 60درصد از فعاالن 
این بخش از ادامه فعالیت باز مانده اند. به نظر می رسد 
در شرایط بحرانی در این صنایع، برای ادامه طرح های 
توس��عه خودش��ان نیاز به مساعدت های دولتی وجود 

خواهد داشت. 
انتظار می رود با توافق جامع و امکان دسترسی دولت 
به منابع مالی و همچنین ورود سرمایه گذاران خارجی 
بتوان همزمان با اصالح سیستم بانکی کشور شاهد خروج 

اقتصاد از رکود و رونق بازار سرمایه باشیم. 

شنیدههاوشایعاتبازار

وایران: براس��اس اخبار واصله از بازار گویا وایران 
وجه نقدی که نزد ایران خودرو داشته را دریافت کرده 
و برای لیزینگ 200 میلیارد تومانی پیش بینی شده 

در صورت های مالی آمادگی کامل دارد.
ولصن�م: براس��اس اخب��ار واصله از ب��ازار، ولصنم 

افزایش سرمایه 100 درصدی دارد. 
ولبهم�ن: زمزمه های��ی مبنی بر افزایش س��رمایه 
100درصدی ولبهمن از محل سود انباشته به گوش 

می رسد.
رکیش: براساس اخبار واصله از بازار، رکیش برنامه 
افزایش سرمایه 200 درصدی را در دستور کار خود 

قرار داده است. 
فرآور: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که فرآور با 

تعدیل منفی همراه خواهد شد. 
فاس�مین: براساس اخبار واصله از بازار، باتوجه به 
وضعیت قیمت جهانی و مش��کالت تأمین مواد اولیه 

احتمال تعدیل منفی فاسمین وجود دارد. 
خاذین: شنیده شده خاذین برنامه افزایش سرمایه 
60 درصدی دارد و افزایش سرمایه 600 درصدی آن 

تکذیب شده است.
ونوین: براساس اخبار واصله از بازار، افزایش بهای 
تمام ش��ده پول در س��ال جاری در نماد ونوین، رش��د 
س��نگین مطالبات مش��کوک الوصول و برنامه تعدیل 
منف��ی عای��دی ه��ر س��هم در گزارش��ات نیمه دوم 

سال جاری شرکت از شنیده های ونوین است. 
گروهس�یمانی:زمزمه هایی مبنی بر آماده س��ازی 
قیمت س��یمان توس��ط دولت به گوش می رس��د که 
ب��ا توج��ه به قیمت جهانی آن، صادرات این محصول 

اتفاق خوبی است.
کگل: افزایش س��رمایه این ش��رکت و بهره برداری 
از طرح گندله س��ازی 2 در دی ماه 94، بهره برداری 
خط هفت تولید کنسانتره در شش ماهه دوم 95 از 

شنیده های این نماد است. 
ونوین: ش��نیده ش��ده ونوین با تعدیل منفی همراه 

خواهد شد. 
دبال�ک:خبرها حکایت از تصویب افزایش س��رمایه از 
محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی در 
جهت اصالح ساختار مالی و تأمین سرمایه در گردش دارد. 
شاوان: زمزمه هایی درخصوص بهره برداری از طرح 
توسعه گوگرد زدایی در شش ماهه دوم سال در این 

نماد به گوش می رسد. 
فلوله: زمزمه هایی مبنی بر احتمال تعدیل مثبت 

فلوله در بازار به گوش می رسد. 
ف�اذر: خبره��ا حکای��ت از تأیید افزایش س��رمایه 
50درص��د از س��ود انباش��ته و 150درص��د از آورده 

توسط این شرکت دارد. 
موادغذای�ی: زمزمه های��ی از افزایش 5 درصدی 

قیمت روغن نباتی در بازار به گوش می رسد. 

تبیینوتحلیلصنعتلیزینگبا
حضورکارشناسانبازارسرمایه

لیزین��گ ی��ک ابزار تامین مالی اس��ت ک��ه امروزه 
در کش��ورهای پیش��رفته حدود یک س��وم تامین مالی 
بخش خصوصی از طریق لیزینگ انجام شده و ضریب 
نفوذ این نوع خدمات در کشورهای در حال توسعه به 

حدود 30 درصد افزایش یافته است. 
مزایایی همچون تس��هیل در ارائه تس��هیالت، عدم 
انتق��ال مالکیت دارایی، امکان تامین مالی بلند مدت و 
برخورداری از مشوق های مالیاتی از مهم ترین مواردی 
است که تامین مالی به روش لیزینگ را در مقایسه با 
تامین مالی به روش اخذ تسهیالت از بانک ها جذاب تر 

می کند. 
در کش��ورمان نی��ز لیزین��گ به صورت��ی گس��ترده 
م��ورد اس��تفاده قرار می گی��رد؛ هرچند این بخش نیز 
همانن��د بخش ه��ای دیگر مالی درگیر حضور پر تعداد 
شرکت های فاقد مجوز قانونی لیزینگ است. در میان 
فعاالن این حوزه، شش شرکت لیزینگ با ارزش بازاری 
مع��ادل 1430 میلیارد تومان در بازار س��رمایه حاضر 
هستند که عمده این شرکت ها تابعه بانک های تجاری 
فعال در کش��ور و همچنین ش��رکت های خودروسازی 
سبک و سنگین هستند. در همین راستا بیست و نهمین 
قس��مت از برنام��ه تلویزیون��ی »بورس« به بررس��ی و 
تبیی��ن و تحلی��ل صنعت لیزین��گ پرداخت و ابدالی، 
رییس هیات مدیره کانون ش��رکت های لیزینگ ایران 
و حس��ن کلهر، نایب رییس انجمن لیزینگ ایران در 
اس��تودیو و بیاتی��ن، مدیرعام��ل لیزینگ خودرو غدیر 
مصاحب��ه تلفن��ی، مهمان این برنامه بودند و جمعی از 
کارشناسان بازار سرمایه و صنعت لیزینگ نیز در این 

برنامه پرسش هایی را از مهمانان مطرح کردند. 
کله��ر درخص��وص اینکه آیا نرخ س��ود تس��هیالت 
لیزینگی ها نیز همانند کارمزد از س��وی بانک مرکزی 
اع��الم می ش��ود، گفت: بل��ه، بانک مرک��زی در مورد 
تس��هیالت بانکی از جمله تس��هیالت لیزینگ هم نرخ 
دستوری تعیین کرده که توسط شورای پول و اعتبار 
تصویب شده و ما نیز تابع مصوبات شورای پول و اعتبار 
هستیم. اما یکی از تفاوت های فاحش لیزینگ با بانک ها 
این است که آنها از نرخ عقود مشارکتی هم می توانند 
برای باال بردن نرخ تسهیالت خود استفاده کنند، ولی 
لیزینگ ها به دلیل آنکه از عقود مبادله ای یعنی فروش 
اقس��اطی و اجاره به ش��رط تملیک استفاده می کنند، 
مکلف هستند از نرخ مقطوع همان عقود استفاده کنند. 
در ادامه، ابدالی در پاس��خ به س��وال مجری برنامه 
درخصوص عدم نظارت دقیق بر لیزینگی ها در آشفته 
بازار نظام پولی کشور، گفت: در سال 83 قانونی تصویب 
و ابالغ شد مبنی بر تنظیم بازارهای غیر متشکل پولی تا 
وضعیت لیزینگی ها را ساماندهی کند. در سال 86 نیز 
دستورالعملی پیرامون تاسیس و عملکرد و نظارت بر 
لیزینگ ها تصویب شد که همگی توسط بانک مرکزی 
انجام می شد. وی ادامه داد: از ابتدای این فرآیند، بیش 
از 300شرکت بدون قاعده و بدون دریافت مجوزهای 
قانونی به عنوان لیزینگ و با سرمایه اندکی تاسیس شد. 
اما پس از سال 86 که این امر مدون شد، دستورالعملی 
برای س��قف و کف س��رمایه لیزینگی ها صادر ش��د که 
باید بس��یاری از این ش��رکت ها از دایره فعالیت خارج 

می شدند اما فعالیت آنها همچنان ادامه پیدا کرد. 

کوتاهباکدال

-  در صورت های مالی حسابرسی شده 93 شرکت جم، 
تعدیلی مشاهده نمی شود و شرکت همان سود 3198ریالی 
را با س��رمایه 4800 میلیارد ریالی عنوان کرده اس��ت. به 
گزارش حسابرس، وجود مغایرت در حساب های دریافتنی 
و پرداختنی اغلب به خاطر تسعیر ارز بوده است. پتروشیمی 
جم س��ود هر س��هم س��ال 94 خود را 1527 ریال همراه با 

سرمایه 9600میلیارد ریالی اعالم کرده است. 
-   در اطالعات و صورت های مالی )حسابرسی نشده( 
میان دوره ای سه ماهه منتهی به 94/03/31 پتروشیمی 
خراس��ان )خراس��ان( با کاهش زیاد سود آوری نسبت به 
س��ال 94 مواجه شدیم. فروش 20 درصد، سود ناخالص 
36 درص��د، س��ود عملیات��ی 39 درص��د و س��ود خالص 
38 درصد کاهش داش��ته است. رقم اعالم شده به عنوان 

سود هرسهم نیز 383 ریال اعالم شده است. 
-  خاذین )س��ایپا آذین( در اطالعات صورت های مالی 
س��ه ماهه خود نس��بت به سال قبل 19 درصد در فروش 
افزایش داشته است. اما زیان شناسایی کرده که این زیان 
416درصد با افزایش همراه بوده اس��ت. زیان شناس��ایی 
ش��ده برای هر س��هم در این س��ه ماهه مبلغ 1036 ریال 
است. درواقع خاذین 80 درصد زیان خود را در این دوره 

پوشش داده است. 
-  حس��ینا در اطالعات و صورت های مالی س��ه ماهه 
خود، سود 5420 ریالی اعالم کرد. رقم اعالم شده قبلی 
این نماد مبلغ 5328 ریال بود. درآمد این شرکت حدودا 
5.7 درص��د، س��ود ناخالص 2.4 درصد، س��ود عملیاتی 
1.7 درصد نس��بت به اطالعیه های قبلی افزایش داش��ته 
اس��ت. این ش��رکت درآمد س��رمایه گذاری های خود را 

23 درصد پوشش داده است. 
-  در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی می��ان دوره ای 
سه ماهه منتهی به 94/03/31 )حسابرسی نشده( کاشی 
نیل��و )کنیلو( می خوانیم که فروش ش��رکت نس��بت به 
سال 93 افزایش 15 درصدی داشته است. سود ناخالص 
42 درص��د کاهش و س��ود خال��ص 59 درصد کاهش را 
تجربه کرده است. کنیلو سود هرسهم این دوره خود را 
19 درصد پوشش داد و برای هر سهم سود 19ریالی را 

شناسایی کرده است. 
-  در اطالع��ات و صورت ه��ای مال��ی 12 ماهه منتهی به 
93/12/29 )حسابرسی نشده( بانک سرمایه )سمایه( آمده 
اس��ت درآمدهای مش��اع این بانک نسبت به سال 92 خود 
52 درصد افزایش داش��ته اس��ت. سهم سود سپرده گذاران 
76 درص��د افزایش و هزینه های مالی افزایش 60 درصدی 
داشته است که به موجب آن سود خالص 96 درصد کاهش 
را تجربه کرده است. سود شناسایی شده هر سهم در این 

دوره را 14 ریال اعالم کرده اند. 

بازتاب

دریچه

گزارش بازار

حرف های درگوشی

1390139113921393میلیونریال

1.000.5901.088.8162.057.1812.743.928فروش

705.624686.9581.011.9761.566.881بهایتمامشده

294.966401.8581.045.2051.177.047سودوزیانناخالص

37.48250.04167.31683.688هزینههایعمومیواداری

26.2019.96927.44817.486سایردرآمدهاوهزینههایعملیاتی

231.283341.848950.4411.075.873سودوزیانعملیاتی

26.73869.380255.247397.608هزینههایمالی

10.6301.5145.3877.964سایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی

215.175273.982700.581686.229سودوزیانقبلازمالیات

44.29659.145145.211145.256مالیات

170.879214.8375.5370540.973سودوزیانخالص

2.3373.53410.06511.632سودعملیاتیهرسهم)ریال(

2.1362.6856.9426.762سودهرسهم)ریال(

80.00080.00080.00080.000سرمایه

1390139113921393
33%89%9%13%رشدفروش

43%51%37%29%حاشیهسودناخالص
8%2%4%2%تخفیفاتبهفروش

37%27%20%12%هزینهمالیبهسودعملیاتی
67%47%50%38%مطالباتبهفروش

137184172246دورهوصولمطالبات)روز(
ROE%62%65%79%67

58%69%76%91%سودخالصبهسودعملیاتی

میلیونریال
پیشبینی13931394

پوششساالنهسهماههپوششساالنهسهماهه
17%17534.8283.124.750%478.1242.743.928فروش

17%18307.8411.855.136%276.8401.566.881بهایتمامشده
18%17226.9871.269.614%201.2841.177.047سودوزیانناخالص

25%2324.40996.686%17.87783.688هزینههایعمومیواداری
5%221.47727.760%3.81717.486سایردرآمدهاوهزینههایعملیاتی

18%17201.1011.145.168%178.5901.075.873سودوزیانعملیاتی
23%2394.898420.000%90.353397.608هزینههایمالی

22%251.8568.316%1.9667.964سایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی
15%13108.059733.484%90.203686.229سودوزیانقبلازمالیات

15%1323.824155.093%19.548145.256مالیات
15%1384.235578.391%70.655540.973سودوزیانخالص

18%17221612.376%1.98811.632سودعملیاتیهرسهم)ریال(
15%131.0537.230%8836.762سودهرسهم)ریال(

80.00080.00080.00080.000فروش

رحمتاهللتوکلییرکی
فعالبازارسرمایه

ملیحهکریمشاهی
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سرنخ

خبر

گردشگری جزیره کیش در اولویت 
بیشتری از ساخت و ساز است

کالف اول

جزیره کیش به عن��وان یکی از جزایر پرت��ردد دنیا در 
س��ال های اخیر مورد توجه س��رمایه گذاران مختلف بوده 
است اما بازدیدها نشان می دهد که توسعه این جزیره در 
قس��مت ساخت و ساز بیشتر از سایر حوزه ها بوده و امروزه 
نیاز است تا توجه بیشتری به بحث های جذب گردشگر و 

رونق هرچه بیشتر اقتصادی این جزیره شود. 
س��اخت هتل، راه، رستوران و مراکز تفریحی تجاری و 
تامین انرژی و... به عنوان امکاناتی است که بهره برداران آن 
مردم هس��تند که اگر این بهره برداران کاهش پیدا کنند 
موجب خواب س��رمایه و اس��تهالک آن خواهد بود پس 
تالش هدفمند برای ایجاد جذابیت محیطی برای کیش 
و افزایش ورودی گردشگران به شیوه های درست موجب 

رونق همه جانبه است. 
کشت پور، رییس هیات مدیره ش��رکت سرمایه گذاری 
کیش هم در این خصوص گفته اس��ت: توس��عه اقتصاد 
جزیره فقط بس��ته ب��ه افزایش ورود گردش��گران و رونق 
تجارت است. گردش��گرانی که با مشاهده امکانات خوب 
اقامت��ی، تفریح��ی و امنیت و مراکز خری��د جذاب لذت 
یک س��فر خوب را تجربه می کنن��د و در تکرار آن جدی 
خواهند بود. مش��اور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: کل سطح جزیره کیش به عنوان منطقه آرام 
گردش��گری نباید تبدیل به یک گارگاه ساختمانی بزرگ 
شود، بلکه با زوم بندی مناسب و مقررات ویژه مطابق افق 
طرح جامع ساخت و س��از آن شکل بگیرد و در سازمان در 
صدد انجام آن هستیم. وی گفت: اکنون تنها محرک اصلی 
اقتصاد جزیره کیش ساخت و ساز نیست. ساخت و ساز برای 
توسعه گردشگری نه فقط الزم بلکه ضروری و از مولفه های 
توسعه پایدار اس��ت، اما به خودی خود موض    وعیت ندارد، 
بلکه وجود اس��تفاده کنندگان آن هستند که آن را دارای 
ارزش می کند و در طبقه بندی توس��عه اقتصاد درون زا در 
مرتبه زیرساخت ها تعریف می شود. ما هم در این کالف به 
سرمایه گذاران عالقه مند به این جزیره پیشنهاد می دهیم 
با اس��تفاده از تحقیقات الزم و نیازس��نجی منطقه دست 
ب��ه س��رمایه گذاری در حوزه های گردش��گری بزنند و از 
پتانسیل های این جزیره عالوه بر ساخت و ساز پتانسیل های 

دیگر را هم به کار بگیرند. 

کالف دوم

کالف دوم امروز پیشنهاد در سرمایه گذاری روی تولید، 
بسته بندی و فروش گل و گیاه است. 

گل فروشی به عنوان یکی از مشاغلی که هر روز در رأس 
توجه بیشتر مردم قرار می گیرد نیاز دارد تا سرمایه گذاران 
بیش��تری را ج��ذب کند، در واقع مص��رف گل و گیاهان 
خانگی در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه مردم 
ق��رار گرفته و این در حالی اس��ت که در ح��وزه صادرات 
انواع گل های ایرانی هم ما پتانس��یل های زیادی داریم که 
به خوبی می توانیم وارد عرصه رقابتی بین المللی ش��ویم. 
ویژگی های آب و هوایی و اقلیمی مناسب در شمال کشور، 
داشتن کارگر ارزان و امکان تامین مواد اولیه ارزان همگی از 
پتانسیل های مناسب این بخش است که می تواند کمک به 
سرمایه گذار باشد تا تولیدی هرچه باکیفیت تر و پرفروش تر 
داشته باشد. عالوه بر مصرف داخلی، باید توجه ویژه تری 
به س��رمایه گذاری برای حضور پررنگ ت��ر در عرصه های 
بین المللی داشته باشیم. کارشناسان این حوزه معتقدند 
در بخش بسته بندی برای گل های شاخه بریده به جهت 
صادرات، بازاری بکر و دس��ت نخورده داریم که به خوبی 

می توان روی آن سرمایه گذاری کرد. 

سرمایه گذاری در گردشگری 
دریایی غرب مازندران

ش��مس اهلل ش��ریعت نژاد در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داش��ت: مازندران با برخ��ورداری از دریای خزر، از جایگاه 
مناسبی برای توسعه گردش��گری دریایی برخوردار بوده 
که می تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش 

مهمی داشته باشد. 
وی اف��زود: می توانس��تیم از دریا درحوزه گردش��گری 
به درستی اس��تفاده کنیم اما متأس��فانه این امر تاکنون 
محقق نشده اس��ت. ش��ریعت نژاد گفت: با پیگیری های 
متعدد برای جذب س��رمایه گذار تالش می کنیم از دریای 
مازندران بهره برداری درس��ت و اقتصادی مفیدی داشته 
باشیم. نماینده مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس 
شورای اس��المی گفت: متأس��فانه عمال از دریا در حوزه 
گردشگری استفاده نمی شود، چون اسکله مناسبی نداریم. 
شریعت نژاد بیان داشت: هنوز متولیان و دستگاه هایی نظیر 
محیط زیست، اداره کل بنادر و دریانوردی و منابع طبیعی 
نمی دانند چگونه با تعامل قوانین دست وپاگیر را آسان کنند 
و بت��وان از این نعمت خدادادی اس��تفاده کرد. وی گفت: 
س��اخت اسکله می تواند بسیاری از مشکالت مازندران در 
حوزه گردش��گری را برطرف کند. شریعت نژاد افزود: باید 
هر دستگاه با نظر کارشناسانه خود، مشورت و همفکری با 
مسئوالن استانی و نمایندگان، موانع را از سر راه بردارد و به 

سرمایه گذار یک پاسخ داده شود. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در راه اندازی مهدکودک

درآمدزایی از یک فعالیت فرهنگی - اقتصادی 

اینکه فکر کنیم با راه اندازی مکانی با نام مهد کودک کار 
تمام شده است، سخت اشتباه کرده ایم. اغلب خانواده هایی 

که فرزندان شان را به مهد می سپارند به دلیل برخورداری 
از تحصیالت، روزانه بازخورد حضور فرزندان شان را 

بررسی کرده و براساس آن تصمیم به ادامه یا قطع حضور 
فرزندشان در یک مهد کودک می گیرند. مدیر و موسسی 
موفق خواهد شد که همه ابزار موفقیت را به کار گیرد و 

کیفیت کار آموزش را جدی بگیرد

افشین معشوری

مراحل اخذ مجوز ابتدایی تا پروانه 
فعالیت 

س��ازمان  مهدکودک ه��ا  ام��ر  متول��ی 
بهزیستی اس��ت. عالقه مندان به راه اندازی 
این گون��ه مراکز با مراجعه به این س��ازمان 
تقاضا های ش��ان را تس��لیم می کنند و طبق 
ضوابط من��درج در ج��زوه مخصوص عمل 
خواهند کرد، اما پ��س از طی مراحل اولیه 
موافقت نامه ای که در دستورالعمل عمومی 
توس��ط کمیسیون ماده 26 پیش بینی شده 
به مدت یک س��ال ب��رای متقاضیان صادر 
می شود تا نسبت به آماده کردن ساختمان، 
تجهیز و تامین نیروی انس��انی مورد نیاز و 
کس��ب تاییدیه های الزم اق��دام کنند، این 
موافقت نام��ه با پیش بینی های انجام ش��ده 
تنها یک بار به مدت ش��ش ماه قابل تمدید 

است. 
ب��ا تهیه و تجهیز س��اختمان مناس��ب و 
تامین نیروی انس��انی پروانه فعالیت اصلی 
ب��رای متقاضیان ص��ادر خواهد ش��د. این 
پروانه که مجوز فعالیت رسمی مهدهاست، 
در پایان سه سال قابل تمدید خواهد بود. 

امكانات اولیه
راه ان��دازی  ب��رای  نی��از  بدیهی تری��ن 
کوچک ترین مهدکودک، ابتدا حداقل س��ه 
ات��اق 12 مت��ری به عنوان کالس اس��ت و 
امکاناتی نظیر موکت، قفس��ه، صندلی های 
کوچ��ک، صندل��ی ب��زرگ، می��ز کوچک، 
جاکفشی، چوب لباسی، وایت برد و... دیگر 
موضوع، حیاطی اس��ت برای بازی کودکان 
که باید متناس��ب با تعداد بچه ها باشد و از 
مقداری فوم، چرخ فلک، تاب، س��طل زباله، 
کپس��ول آتش نش��انی و.... برخوردار باشد. 
نیاز مهدها به س��رویس بهداش��تی ش��امل 
)توالت، روش��ویی، مایع بهداشتی، دستمال 
توالت و...( متناس��ب با تعداد بچه هاس��ت. 
آبدارخان��ه ای با ملزومات کام��ل که بتواند 
جوابگوی پرس��نل و کودکان حاضر باش��د 
چهارمین نیاز است و در انتها اتاق مدیریت 
و ثبت نام ش��امل: میزه��ای اداری، صندلی 
برای مراجعان، فایل و نوش��ت افزار کافی از 
دیگر ملزوماتی است که هر کدام هزینه ها و 

برنامه ریزی خاص خود را می طلبد. 

نیروی انسانی
اع��الم ش��ده  اس��تانداردهای  براس��اس 
ب��رای راه ان��دازی مهدکودک؛ غی��ر از مدیر 
مهدک��ودک، معاون مهد ک��ودک با مدرک 
تحصیلی کارشناسی یا باالتر برای مهدهای 
ک��ودک با ظرفیت بی��ش از 100نفر، مربی 
مهد ک��ودک با مدرک تحصی��الت حداقل 
دیپل��م ی��ا باالتر )مطابق با بن��د 6 ماده 7( 
ی��ک نفر به ازای هر 10 کودک ش��یرخوار، 
15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه، کمک 
مرب��ی مهد ک��ودک با تحصی��الت کمتر از 
دیپل��م، یک نفر ب��ه ازای ه��ر 10 کودک 
ش��یرخوار، 15 ک��ودک نوپ��ا، 15 کودک 
نوب��اوه، مراقب ب��ا تحصیالت پای��ان دوره 
راهنمایی یا باالتر ی��ک نفر به ازای هر 10 
کودک شیرخوار، خدمتگزار یک نفر به ازای 
هر 50نفر، آش��پز )یک نفر( برای مهدهای 
ک��ودک تم��ام وقت، ش��بانه، ش��بانه روزی 
و... کمک آش��پز )یک نف��ر( برای مهدهای 
کودک تمام وقت و ش��بانه روزی با ظرفیت 

بی��ش از 100 ک��ودک، پزش��ک به صورت 
پاره وقت یک بار در ماه، کارشناس بهداشت 
و تغذیه به صورت پاره وقت یک بار در هفته، 
روان ش��ناس به صورت پاره وقت یک بار در 

هفته نیاز است. 

کالس های فوق برنامه
هرمهدک��ودک می توان��د ب��ا به کارگیری 
مربی��ان دارای مه��ارت و کارت مربیگری، 
حداکثر پنج فعالیت فوق برنامه را در قالب 
یکی از فعالیت های ورزشی، هنری )نمایش 
خالق، نقاشی و سفالگری(، فرهنگی )دینی 
و زبان خارجی( را در مهدکودک اجرا کند. 

مدیر یکی از مهد ه��ا می گوید: »در 
تابستان با برگزاری کالس های ویژه 
تمام سنین، از تعداد مربیان کاسته 
خواهد ش��د. با ش��روع فص��ل گرما 
ثبت ن��ام در کالس های ف��وق برنامه 
افزوده ش��ده که س��ودآوری خوبی 

برای مهدکودک خواهد داشت.«

نرخ شهریه
براساس آخرین دستورالعمل صادر 
شده در تهران شهریه ها در گروه های 

س��نی مختلف و با رتبه بندی های گوناگون 
از 386000توم��ان ت��ا 116000تومان در 
نوس��ان است و البته این در سه گروه سنی 
»شیر خوار« که تا دو سال را در برمی گیرد، 
»نوپا« دو تا س��ه سال و »نوباوه« 3 تا شش 

سال تقسیم بندی شده اند. 
 همین دستورالعمل حاکی است چنانچه 
والدین تمایل داشته باشند کودکان شان از 
ناهار اس��تفاده کنند، مبلغ 50000 تومان 
نیز به مبالغ فوق افزوده خواهد ش��د؛ اما در 
سایر موارد نظیر استفاده از لوازم بهداشتی 
و نوش��ت افزار هزینه ها در ش��هریه در نظر 

گرفته شده اس��ت و البته فعالیت های فوق 
برنامه جزو این نرخ محسوب نمی شود. 

تجربه آینده در مهد
کارشناس��ان معتقدن��د: »اس��باب بازی و 
فعالیت ه��ای کودک نی��ز در ماهی��ت بازی 
و تب��ادل اجتماع��ی در میان ک��ودکان تاثیر 
می گ��ذارد. مکعب ه��ای چوبی باع��ث بروز 
پرخاش��گری و در ضمن باعث افزایش بازی 
سازنده می شود. کارهای هنری و فعالیت های 
حرکتی ظری��ف تبادل اجتماع��ی را کاهش 
می دهد. کودکان معموال به تنهایی س��رگرم 
این گون��ه بازی ها می ش��وند و کمت��ر تمایل 

می یابن��د که با همس��االن خ��ود وارد بازی 
گروهی ش��وند. از ط��رف دیگرخان��ه داری و 
بازی های نمایش��ی همکاری بی��ن کودکان 
را افزای��ش می ده��د. از این رو هم��واره باید 
به ج��ز منافع اقتصادی کار الزامات آموزش��ی 
را در نظر داش��ته باشید و سعی در استخدام 
مربی��ان کارکش��ته و با تجربه کنی��د. هرگز 
 نباید در هزینه های ای��ن بخش صرفه جویی 

کنید. 
هزینه ها و درآمد 

هزینه ها
 اجاره س��اختمان، برق، آب، گاز و تلفن، 

لوازم مصرفی و هزینه های متفرقه 
حقوق دس��تمزد: مدیر، معاون، مربی دائم، 
کمک مربی دائم، مربی فوق برنامه و مستخدم 

درآمدها
 ش��هریه کالس ه��ای ثاب��ت و ش��هریه 

کالس های فوق برنامه

تنوع قیمت در مناطق
گفتنی اس��ت هزینه هایی که ذکر ش��د 
در مناطق مختلف اختالف فاحش��ی دارد. 
به عن��وان مث��ال هزینه اجاره )ی��ا خرید( 
مکانی مناس��ب جهت مهد در شمال شهر 
با جنوب تهران بس��یار متفاوت اس��ت؛ اما 
به همین می��زان نیز در درآمد ها 
فاصله وجود دارد. مادر ش��اغلی 
در »مرک��ز ته��ران« با اش��اره به 
اینکه ناچاراس��ت بیرون از خانه 
کار کند درب��اره هزینه های مهد 
فرزن��دش می گوی��د: »375هزار 
فرزندم  نگه��داری  ب��رای  تومان 
ماهان��ه می پردازم، ع��الوه بر آن 
ماهانه بابت یک��ی از کالس های 
آموزش��ی فرزندم ک��ه در همان 
مهدک��ودک برگزار می ش��ود، به 
هم��راه پول کتاب ها تا ح��دود 120 هزار 
توم��ان دیگر می پ��ردازم. »م��ادر دیگری 
البته در ش��مال ته��ران می گوید: »ماهانه 
700 ال��ی 800 هزار تومان به مهدکودک 
می پردازم، این در حالی اس��ت که یکی از 
دوستانم تا سقف 900 و گاهی بیشتر نیز 
در مهدک��ودک دیگری پرداخت می کند.« 
ک��ه البت��ه این مبل��غ ش��امل هزینه های 
فوق برنامه نیز می ش��ود. اگرچه می گویند 
مربی ه��ا در مهد کودک حق��وق چندانی 
دریاف��ت نمی کنن��د، اما این ش��امل همه 
مهدکودک ها نمی شود و هستند مهدهایی 

ک��ه مربیان کارآزموده را با مبالغ معین به 
اس��تخدام درمی آورند. 

پایان سخن
تاس��یس مهدکودک��ی پوی��ا و از نظ��ر 
اقتصادی س��ودده مانند هر سرمایه گذاری 
دیگ��ری نیاز به خالقیت، به��ره وری از نیرو 
و امکان��ات و جذب جامع��ه هدف که اینجا 
ک��ودکان هس��تند، دارد. اینک��ه فکر کنیم 
ب��ا راه اندازی مکانی با ن��ام مهد کودک کار 
تمام ش��ده است، سخت اش��تباه کرده ایم. 
اغل��ب خانواده هایی ک��ه فرزندان ش��ان را 
ب��ه مهد می س��پارند به دلی��ل برخورداری 
بازخ��ورد حض��ور  از تحصی��الت، روزان��ه 
فرزندان ش��ان را بررسی کرده و براساس آن 
تصمیم به ادامه یا قطع حضور فرزندشان در 
یک مهد کودک می گیرند. مدیر و موسسی 
موفق خواهد ش��د که همه ابزار موفقیت را 
ب��ه کار گیرد و کیفیت کار آموزش را جدی 
بگیرد. اس��تفاده از مربی��ان و کمک مربیان 
ب��ا دانش، ایجاد فضای ش��اد و دلخواه برای 
س��نین مختلف و رابطه مناس��ب با والدین 
موج��ب افزای��ش اعتم��اد ن��زد خانواده ها 
خواهد ش��د و بسیار دیده شده اصال نیاز به 
 تبلیغ��ات محیطی و گونه ه��ای دیگر تبلیغ 

نیست. 
 آنچه از اعداد و ارقام در این گزارش آمده 
اغل��ب روال معمول دریافتی مهدهاس��ت، 
دریاف��ت ش��هریه های  از  برخ��ی خبره��ا 
یک میلی��ون و 200هزار تومانی در ش��مال 
ش��هر، 700هزارتومانی در غ��رب تهران و 
400هزارتومانی در ش��رق ته��ران حکایت 
می کن��د. با این هم��ه با مدیری��ت کارآمد 
-حت��ی ب��ا رعای��ت کلی��ه تعرفه ه��ا- نیز 
می باید از تاسیس مهدکودک به عنوان یک 

سرمایه گذاری مطمئن یاد کرد. 
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اگرچ�ه س�پردن فرزندان ب�ه مهدکودک ها 
موض�وع ت�ازه ای نیس�ت، اما از یک س�و نیاز 
نوب�اوگان ب�ه آموخت�ن پی�ش از دبس�تان و 

ازس�وی دیگر ش�اغل بودن والدین، موضوع 
تاس�یس مهدکودک را اگرنه ب�ا رنگ و لعاب 
اقتصادی صرف، اما مانند هر س�رمایه گذاری 
دیگری می ت�وان فعالیت فرهنگی- اقتصادی 
به ش�مار آورد. اینكه چگونه می توان با وجود 

هزینه ه�ای اجاره یا خرید م�كان، هزینه های 
ج�اری و آب و برق و... مهدکودکی تاس�یس 
کنی�م که هم به لح�اظ فرهنگی مفید باش�د 
و ه�م جوابگ�وی هزینه های اج�اره و حقوق 
پرس�نل، موضوعی اس�ت ک�ه باید بررس�ی 

ک�رد. راز ماندگاری بعض�ی از مهدکودک ها و 
موفقیت شان در چیس�ت و چرا بعضی از آنها 
نیامده تعطیل می ش�وند؟ این سوالی است که 
ش�اید این نوش�تار پاسخ گوش�ه ای از آنها را 

بدهد. 

دکتر سرمایه

یادداشت

چن��د روز پی��ش ی��ه خب��ری در م��ورد 
تعرفه های جدی��د ازدواج و طالق خوندم و 
دیدم بهتره با ش��ماها هم یه مقداری راجع 
به این مس��ئله صحبت کن��م و متوجهتون 
کنم که ط��الق گرفتن ای��ن روزا از ازدواج 
ک��ردن یه مراتب راحت ت��ره، نه که خدایی 
نک��رده فک کنی��ن م��ا می خوای��م بنیان 
خونواده ها رو سست کنیم یا اصال قصدمون 
تخریب باش��ه، نه. یه جورایی فقط می خوام 

گوشی رو بدم دستتون. 

قبلش این��و بگم که یه آم��اری گرفتم و 
دیدم توی خیلی از کشورهای اروپایی برای 
طالق باید عالوه بر طرف مقابل خس��ارت و 
مالیات زیادی هم به دولت پرداخت بش��ه! 
یه جورایی دولتش��ون می خواد با اس��تفاده 
از این حربه جدایی رو توی کش��ور کاهش 
بده و طرفین اگر ش��ده بابت پولی که قراره 
از جیبش��ون بره حداقل توی زندگیش��ون 

بمونن. 
این ی��ه ج��ور س��رمایه گذاری دولت به 
حس��اب می آد؛ هم یه جور سود مالی براش 
داره و ه��م ب��ه نوعی یه اهرم فش��اره برای 

پایی��ن آوردن آم��ار طالق. یعن��ی معتقده 
من کنارتونم تا زمانی که ش��ما توی کشور 
موج��ب پیش��رفت خودتون و کش��ورتون 
بش��ید، زندگی کنید و درآمد داشته باشین 
و تولید مفید انجام بدین حاال اگر یه جایی 
دیدی��ن به درد هم نمی خورین و دارین هم 
به خودتون ه��م اطرافیانتون ه��م کارتون 
لطمه می زنید این وس��ط باید خسارت منم 
بدین، من بهتون امکانات دادم و زندگی رو 
راحت کردم حاال ک��ه نمی خواین من تمام 
تسهیالتمو ازتون دریغ می کنم و خسارتمم 

می گیرم. 

حاال اینجا توی کشور ما، تعرفه ثبت ازدواج 
190هزارتومن��ه ک��ه البته ای��ن فقط قیمت 
تعرفه است و بماند که دفاتر محترم به بهونه 
شیرینی و میمونی و مبارکی چقدر دوماد رو 
اول کاری پی��اده می کنن، عروس��ی و خرید 
وس��ایل و گرفتن خونه و به ج��ا آوردن هزارتا 
رس��م و رس��ومم که اندازه یه عمر کار کردن 
زوج عزیز براش��ون بدهی می��اره! حاال از اون 
طرف تعرف��ه ثبت طالق مبلغ 20هزار تومنه 
که اون��م معموال میگن این بن��دگان خدا به 
اندازه کافی مش��کل دارن دیگه این 20 تومنو 
ما ازش��ون نگیری��م، مهریه ام ک��ه از اول کی 

داده و ک��ی گرفته، دیگه زندان 
و این بساطام نداره ماهی 
20ه��زار توم��ن میدن 
دخت��ر خانوم ک��ه بره 

سراغ زندگیش! 
ی��ه جوری با ی��ه دودوتا چهارتای 

س��اده می تون��ی ببین��ی س��الی که 
نکوست از بهارش پیداست، حاال تصمیم 

با شماست! خدای نکرده فک نکنین کسی 
روی جدای��ی و طالق ش��ما برنامه ریزی یا 
س��رمایه گذاری ک��رده، ما فق��ط می خایم 

گوشی دستتون باشه! 

سرمایه گذاری روی ازدواج یا طالق؟ 



در حالی به تازگ�ی موضوع راه اندازی بورس 
مسکن از س�وی مس�ئوالن بورس کاال مطرح 
ش�ده و این موضوع از س�وی رس�انه ها مورد 
توج�ه قرار گرفت�ه که از همان ابت�دا مخالفان 
و موافق�ان این طرح در مقاب�ل هم صف آرایی 
کردن�د و ه�ر ی�ک از مخالف�ان و موافق�ان با 

استدالل های خود، این طرح را زیر سوال برده 
ی�ا از آن حمایت قاطع کردند. ام�ا درحالی که 
را  آن  ب�ورس مس�کن،  راه ان�دازی  موافق�ان 
ابزاری برای جلوگیری از س�وداگری و افزایش 
بی رویه قیمت مس�کن می دانن�د، مخالفان آن 
ب�ر این باورند بورس مس�کن نمی تواند مانع از 
س�وداگری و دالل بازی در بازار مسکن شود و 
از آنجا که در ح�ال حاضر قانونی وجود ندارد، 

ب�ورس مس�کن نمی تواند بر قیمت ه�ا نظارت 
کند. برخی مخالفان نیز گس�تردگی بنگاه های 
معامات ام�اک و توزیع جغرافیایی مس�کن 
در کش�ور را مان�ع از موفقیت بورس مس�کن 
می دانن�د و معتقدن�د باید روش ه�ای دیگری 
جایگزی�ن آن ش�ود.  »فرصت ام�روز« در این 
گزارش راه اندازی بورس مس�کن در کش�ور را 

مورد بررسی قرار داده است. 

راه اندازی بورس مسکن در کشور بررسی می شود

مسکن بورسی؛ موفق یا شکست خورده؟

حسام عقبایی، رییس اتحادیه 
مش�اوران اماک معتقد است 
بورس مس�کن گرانی بیشتری 
ایج�اد می کند، زی�را در حال 
قانون�ی وجود ن�دارد  حاض�ر 
ک�ه ب�ورس مس�کن بتواند بر 

قیمت ها نظارت کند. 

به نظ�ر می رس�د که ش�ما از 
مخالفان سرس�خت راه اندازی 
بورس مس�کن هستید. دالیل 
مخالفت ش�ما با ای�ن موضوع 

چیست؟ 
نکته اول این اس��ت که در هیچ 
جای دنی��ا بورس مس��کن وجود 
ن��دارد به ای��ن دلیل ک��ه چنین 
بورس��ی می تواند موجب نوس��ان 
قیمت خانه ش��ود که این موضوع 
به اقتصاد مس��کن و در مجموع به 
اقتصاد کش��ور ضربه می زند. نکته 
دوم این اس��ت که معموالً بورس 
مربوط به کااله��ای همگن مانند 

طال و نفت است اما مسکن کاالی 
همگن نیست، زیرا ممکن است در 
ی��ک س��اختمان دو خانه اختالف 
قیمت داش��ته باش��ند. نکته سوم 
این است که می خواهیم به صورت 
م��ن درآوردی مجموع��ه ای به نام 
بورس مس��کن راه اندازی کنیم اما 
طرح اجرایی آن نامشخص است. 

در مجم��وع ب��ا ه��ر طرحی که 
موج��ب ش��فافیت، افزایش حجم 
معام��الت و رش��د ق��درت خرید 
مردم به وی��ژه دهک های ضعیف و 
متوسط شود و از سوداگری مسکن 
جلوگیری کند، هر نامی که داشته 
باش��د، موافق هستم. با هر طرحی 
ه��م که ای��ن خروجی ه��ا را برای 
مس��کن ایجاد نکند و صرفاً به نفع 

عده خاصی باشد، مخالف هستم. 

پ�س مخالفت ش�ما ب�ا بورس 
مس�کن به این جهت است که 
مشخص نیست بورس مسکن 
می خواه�د چ�ه کاری انج�ام 

دهد؟ 
بل��ه! زی��را برخی ای��ن موضوع 
را عنوان می کنند که قرار اس��ت 
خریدوف��روش  مس��کن  ب��ورس 
امالک در کشور را مراقبت کند تا 
یک نفر ی��ک ملک را به چند نفر 
نفروش��د. این در حالی اس��ت که 

اتحادیه مش��اوران امالک سال ها 
پیش س��امانه اطالعات امالک و 
مس��تغالت را به وج��ود آورد که 
با ک��د رهگی��ری ام��کان چنین 
اقداماتی از بین ب��رود. همچنین 
اس��تدالل برخ��ی این اس��ت که 
باید در این بورس، مس��کن بنیاد 
مس��تضعفان، مسکن ستاد فرمان 
امام، مس��کن ش��هرداری، امالک 
مازاد بانک ها و امالک انبوه سازان 
بورس  درحالی ک��ه  ش��ود  عرضه 
محل بنگاهداری نیس��ت. تبدیل 
کردن بورس به بنگاهداری مغایر 
ب��ا قانون تج��ارت و قان��ون نظام 
صنفی اس��ت. در واقع مخالفت ما 
با این موضوع از آن جهت اس��ت 
که عده ای قص��د دارند در بورس 
مس��کن ملک بفروشند و کارمزد 

دریافت کنن��د یعنی نمی خواهند 
بلک��ه  دهن��د  تش��کیل  ب��ورس 
می خواهن��د برای ف��روش امالک 

کارگزار شوند. 
اس�تدالل برخی این است که 
بورس مسکن قیمت را کنترل 
و  واس�طه گری  از  و  می کن�د 
دس�تکاری قیمت ه�ا توس�ط 
بنگاه ها جلوگیری می کند؛ این 

موضوع را قبول ندارید؟ 
من این موض��وع را قبول ندارم. 
ب��ورس مس��کن گرانی بیش��تری 
ایجاد می کند، زیرا در حال حاضر 
قانون��ی وج��ود ندارد ک��ه بورس 
مس��کن بتواند بر قیمت ها نظارت 
کند. اگر قانونی داشتیم که بورس 
بتواند بر قیمت ها نظارت کند این 
استدالل درست بود ولی زمانی که 
بورس مسکن نمی تواند بر قیمت ها 
نظ��ارت کند نمی تواند تأثیری  جز 
افزای��ش بورس بازی و س��وداگری 

داشته باشد. 

خ�رازی،  خزل�ی  حس�ین 
بانک  کارگ�زاری  مدیرعام�ل 
کشاورزی معتقد است بورس 
مسکن نمی تواند موفق باشد و 
می توان به جای بورس مسکن 
اق�دام ب�ه راه ان�دازی ح�راج 

الکترونیک مسکن کرد. 

از مدت ها پیش بحث راه اندازی 
بورس مس�کن مطرح اس�ت و 
نظ�رات مختلفی در م�ورد این 
مسئله مطرح می شود. به عقیده 
شما امکان ایجاد بورس مسکن 

در کشورمان وجود دارد؟ 
در حال حاضر در سایت بسیاری 
از بنگاه های امالک مدرن واقع در 
اطالعات  و شهرس��تان ها،  تهران 
مربوط به س��اختمان ها به همراه 
عکس ه��ا و حت��ی فیلم های��ی از 
زوایای مختلف خان��ه و اطالعات 
کام��ل قیمت و مش��خصات فنی 
مل��ک ق��رار داده می ش��ود. این 
درحال��ی اس��ت ک��ه اگ��ر روی 
س��ایت همین بنگاه های امالک، 
ام��کان حراج هم فراه��م و زمانی 

مش��خص ش��ود که افراد قیمت 
موردنظ��ر خود و البت��ه همراه با 
پشتوانه را ارائه دهند، اقدام بسیار 
مفیدی می تواند باش��د. البته هم 
در فراب��ورس و هم در بورس کاال 
ضمانت برای ارائ��ه کاالهایی که 
فروخته می ش��ود، ایجاد شده اما 
اس��م آن بورس نیست. هر جا که 
نام ب��ورس را می آوریم معنی اش 
معام��الت اوراق بهادار مش��تق از 
یک کاال یا دارایی پایه مالی است 
و اگر کاال باش��د حتماً باید کاالی 
استاندارد شده و قابل معامله باشد. 
زمانی که از یک دارایی پایه، اوراق 
بهادار مشتق می کنیم و در جایی 
مانند بورس معامله می کنیم، یکی 
از ویژگی های چنین معامله ای باید 
این باش��د که تناوب داش��ته و به 
دفعات امکان خریدوفروش داشته 
باشد. ما هم در رابطه با راه اندازی 
بورس مس��کن باید ب��ه تعاریف و 

اس��تانداردهای موج��ود در دنی��ا 
توج��ه کنیم. این در حالی اس��ت 
که دو آپارتمان واقع در یک طبقه 
و دارای متراژ و مصالح یکسان به 
دالیلی تفاوت قیمت دارند و یکی 
گران تر از دیگری است. بنابراین از 
آنجا که در کش��ور ما دو آپارتمان 
مشابه قیمت متفاوت دارند، امکان 
بورسی شدن مسکن وجود ندارد. 

پ�س به نظر ش�ما چ�ه روش 
جایگزینی برای بورس مسکن 

وجود دارد؟ 
 می ت��وان ب��ه ج��ای ب��ورس 
مس��کن اقدام به راه اندازی حراج 
الکترونیک مس��کن ک��رد اما این 

موضوع که اوراق بهادار مش��تق از 
مس��کن صادر شود و قابل معامله 
در ب��ورس باش��د، در هیچ جای 
دنی��ا مرس��وم نیس��ت و آنچه در 
بورس ه��ای بزرگ دنیا وجود دارد 

اوراق بهادار رهنی است. 
موافقان می گوین�د راه اندازی 
بورس مس�کن از دالل بازی و 
واس�طه گری در بازار مس�کن 
جلوگیری می کند اما استدالل 
مخالفان این اس�ت که چنین 
چی�زی امکان پذی�ر نیس�ت؛ 
کدام یک از این استدالل ها را 

قبول دارید؟  
در ب��ورس مس��کن جلوگیری 
واس��طه گری  و  دالل ب��ازی  از 
امکان پذیر نیس��ت. اگ��ر اتحادیه 
مش��اوران ام��الک بتوان��د ی��ک 
ب��ازار الکترونیک بی��ن بنگاه ها را 
ایجاد کند به ش��فافیت، کش��ف 
قیم��ت و منصفانه بودن قیمت ها 

کمک می کن��د. در واقع این بازار 
کارکرد هایی  می تواند  الکترونیک 
مانند شفافیت، سالمت معامالت 
و پایین آوردن ریسک معامالت را 

در پی داشته باشد.
این بازار الکترونیک می تواند 
ب�ه کنت�رل قیمت مس�کن و 
شکس�تن حباب قیمت ها در 

بازار مسکن کمک کند؟ 
قطع��اً، همین طور اس��ت. البته 
اقتصاد مس��کن را از ابعاد مختلف 
می توان بررس��ی کرد. شاید یکی 
از دالی��ل افزای��ش حبابی قیمت 
مسکن نبود تقاضا برای مسکن و 
خالی ماندن بسیاری از خانه های 
اح��داث ش��ده س��ت. بنابراین از 
آنج��ا که تقاض��ای مؤثر جدیدی 
در م��ورد مس��کن وجود ن��دارد، 
موج��ب افزایش قیمت ها ش��ده 
اس��ت. در همین راستا ایجاد بازار 
الکترونیک بین بنگاه ها که منجر 
به شفاف س��ازی قیمت ها شود و 
امکان دسترسی مردم به قیمت ها 
ب��ه وج��ود بیاید، می توان��د تأثیر 

زیادی داشته باشد. 

سیدحمید میرمعینی، فعال و کارشناس 
ب�ورس معتقد اس�ت ب�ه دلی�ل توزیع 
گس�تردگی  و  مس�کن  جغرافیای�ی 
مس�کن  ب�ورس  ام�اک،  بنگاه ه�ای 

نمی تواند طرح موفقی باشد. 

اخی�راً موضوع�ات مختلف�ی در مورد 
راه اندازی بورس مس�کن در رس�انه ها 
مطرح ش�ده و می ش�ود. فکر می کنید 
در ش�رایط فعلی ایجاد چنین بورس�ی 
چقدر منطقی است و تا چه اندازه کارایی 

خواهد داشت؟ 
ب��ورس اساس��اً مبتنی بر یک ش��فافیت 
اطالعاتی است و در واقع بازاری برای تحلیل 
و کارشناسی مبتنی بر اطالعات و متغیرهایی 
است که در قیمت ها و مکانیزم عرضه و تقاضا 
تأثیر می گذارد. همچنین بورس محلی برای 

دسترسی به عرضه و تقاضاست. 
اما درخص��وص این موضوع، بورس محلی 
برای عرضه و تقاضاس��ت و باید به این نکته 
اش��اره ک��رد که در ح��ال حاضر در کش��ور 

ب��ه اندازه کاف��ی محل هایی ب��رای عرضه و 
تقاضا و دسترس��ی عموم مردم به اطالعات 
مربوط به امالک از طریق سایت ها، جراید و 
بنگاه ها وجود دارد. اما واقعیت این اس��ت که 
قیمت گذاری مسکن در هر محلی که باشد، 
چه بورس مس��کن و چه بنگاه های امالک، 
تابع یکس��ری متغیرها مانند قیمت زمین و 
مصالح و براساس کیفیت ساخت و معماری 
اس��ت. البته اگر مسکن وارد بورس شود این 
اتفاق خیلی دور از ذهن نیست که متغیرهای 
تأثیرگذار بر قیمت مسکن و ساختمان کاماًل 
مشخص ش��ود. درباره اینکه بورس مسکن 
محل اجتماع کارشناسان و تحلیلگران باشد و 
ارزش گذاری انجام شود نیز باید به این موضوع 
توجه داشت که در حال حاضر در بازار سنتی 
مسکن کارشناسان بس��یاری حضور دارند و 
حتی مقداری از جریان سنتی نیز پا را فراتر 

گذاشته اند. از سوی دیگر افزایش دسترسی 
عموم مردم از طریق سایت ها و جراید موجب 
شده عرضه و تقاضا پا را از محلی بودن فراتر 

بگذارد. 
پس به نظر شما بورس مسکن در نهایت 

نمی تواند طرح موفقی باشد؟ 
بله! همین طور است. به این دلیل که توزیع 
جغرافیایی مسکن و وجود خانه در اقصی نقاط 
کشور، موجب می شود بورس مسکن نتواند 
موفق باشد. از سوی دیگر این موضوع که در 
بورس مسکن قرار است قیمت گذاری چگونه 
انجام شود، دردسر زیادی دارد و عمالً امکان 

آن فراهم نیست. 
باید ب��ه این موضوع توجه داش��ت که در 
کش��ور ما تمام فعل و انفعاالت بازار مسکن 
در ش��رکت ها و صندوق های سرمایه گذاری 
مرتبط با مس��کن مؤثر اس��ت و اینها متاثر 

از فعل و انفعاالت بازار مس��کن هس��تند. در 
چنین ش��رایطی اگر س��ازمان بورس اوراق 
بهادار شرکت های هلدینگ در زمینه ساخت 
و پیمانکاری را پذیرش و بتواند ش��رکت ها را 
ترغیب کند، می تواند کارآمدتر از بورس باشد. 
گستردگی و وسعت بنگاه های معامات 
ام�اک چه موانعی را پی�ش روی بورس 

مسکن قرار می دهد؟ 
به نظر نمی رس��د با توجه به گس��تردگی 
ش��بکه بنگاه های معامالت امالک و فعاالن 
این حوزه، بورس مسکن طرح موفقی باشد. 
باید توجه داشت که بزرگ ترین دلیل افزایش 
قیمت مس��کن، تورم و کمبود عرضه نسبت 
به تقاضاس��ت. با مدنظر ق��رار دادن کاهش 
رشد جمعیت و افزایش میزان ساخت وساز و 
احداث مسکن مهر، تقریباً عرضه و تقاضا به 
سطح برابری رسیده است و دیگر فشار تقاضا 
را که باعث افزایش قیمت مسکن بود شاهد 
نخواهیم بود. مگر اینکه رونق اقتصادی قدرت 
خرید بیش��تری را به وج��ود آورد اما به نظر 

نمی رسد تقاضای باالتری ایجاد شود. 

حسام عقبایی: 

بورس مسکن گرانی خانه را تشدید می کند

حسین خزلی خرازی: 

حراج الکترونیک مسکن گزینه مناسب تری است
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 بورس مسکن 
و ایجاد بازارهای کاذب

حدود ی��ک ماه اخیر مس��ئله راه ان��دازی بورس 
مس��کن در رس��انه ها مط��رح ش��ده و موافق��ان و 
مخالفان آن س��خنان و مباحث بسیاری را در مورد 
این موضوع مطرح کرده ان��د که البته اظهارنظر در 
مورد این موض��وع همچنان ادام��ه دارد. در حالی 
ک��ه موافقان راه اندازی بورس مس��کن تالش دارند 
با اس��تدالل های خود، این اقدام را منطقی و دارای 
پش��توانه جلوه دهن��د، مخالفان نیز ب��ا دالیلی که 
ذکر می کنند، چنین اقدامی را محکوم به شکس��ت 

می دانند.
برخ��ی کارشناس��ان و  ای��ن م��دت  البت��ه در 
صاحب نظ��ران حوزه ب��ورس و مس��کن نیز تالش 
کرده ان��د که نظرات کارشناس��ی خ��ود را در مورد 
تش��کیل ب��ورس مس��کن و تبع��ات و پیامده��ای 
احتمالی آن ارائه دهند که امید می رود مسئوالن با 
توجه به این نظرات کارشناسی و به دور از هرگونه 
جانبداری بهترین و مناسب ترین تصمیم را در مورد 

این موضوع اتخاذ کنند. 
تمام این اظهارنظرها در م��ورد راه اندازی بورس 
مسکن در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد 
راه ان��دازی بورس مس��کن می توان��د موجب ایجاد 
بازارهای کاذب شود که در نتیجه باید انتظار داشت 
به واسطه ایجاد چنین بازاری، امکان افزایش ورود 
دالالن و واس��طه گران به این ح��وزه افزایش بیابد 
و بازار مس��کن از این موضوع متحمل آس��یب ها و 
خس��ارات بیش��تری ش��ود و از این جهت ایجاد و 
راه اندازی بورس مس��کن نمی توان��د اقدام مفیدی 

باشد. 
در عی��ن ح��ال مس��ئوالن بای��د این مس��ئله را 
مدنظر داش��ته باش��ند که در حال حاضر مشکالت 
و چالش های متعددی در بخش مسکن وجود دارد 
و با توجه به پیامدها و تبعاتی که در باال ذکر ش��د، 
ن��ه تنها بورس مس��کن نمی تواند این مش��کالت و 
چالش ها را رفع کند و سر و سامانی به این وضعیت 
بدهد، بلکه ممکن اس��ت بی نظمی و آشفتگی های 
بیشتری را در رابطه با بخش مسکن به وجود آورد. 
ام��ا اس��تدالل برخ��ی از موافق��ان راه ان��دازی 
بورس مس��کن این اس��ت که این اقدام می تواند از 
ش��کل گیری بازارهای کاذب و افزایش حباب گونه 
قیمت ها جلوگی��ری کرده و موجب��ات صاحبخانه 
ش��دن تعداد بیش��تری از اف��راد جامع��ه را فراهم 
کند ول��ی به نظر می رس��د این اس��تدالل چندان 
واقع گرایان��ه نیس��ت زیرا بورس مس��کن نمی تواند 
ب��ر قیمت ها نظارت کن��د و بنابراین عمال مانعی بر 
س��ر راه رش��د تصاعدی قیمت مسکن نخواهد بود. 
در عین حال باید به این موضوع توجه داش��ت که 
عوامل مختلفی در ممانعت از خانه دار ش��دن اقشار 
قابل توجهی تاثیر داشته که قاعدتا تمام این عوامل 

در قالب بورس مسکن از بین نمی رود. 
در مجموع به نظر می رس��د که برای ساماندهی 
ب��ازار مس��کن، راه اندازی بورس مس��کن نمی تواند 
اقدام مناس��ب و مفیدی باش��د و بای��د گزینه های 
جایگزینی برای این موضوع در نظر گرفته شود که 
بتواند از نابس��امانی های موجود در این بازار بکاهد. 
در ای��ن رابطه مس��ئوالن بای��د از هرگونه تصمیم 
شتابزده و فاقد پشتوانه کارشناسی خودداری کنند؛ 
تصمیمات��ی که در نهایت بتواند به خانه دار ش��دن 

اقشار قابل توجهی از مردم منجر شود. 

ساماندهی کیفیت و قیمت مسکن 
با راه اندازی بورس مسکن

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ش��ورای 
اس��المی، با بیان اینکه راه اندازی بورس ها در همه 
کش��ورها به شفاف س��ازی رفتار طرف های عرضه 
و تقاض��ا کمک می کند، گفت: ام��ا نمی دانیم چرا 
فع��االن بازار مس��کن از راه اندازی بورس مس��کن 

اس��تقبال نمی کنند. 
به گ��زارش ایس��کانیوز، محمدرض��ا پورابراهیمی 
گفت:  وقتی ش��رایط بازار ش��فاف باشد ظرفیت های 
عرض��ه و تولی��د مس��کن هم متناس��ب ب��ا تقاضا 

ساماندهی خواهد شد و بهبود پیدا می کند. 
وی تصری��ح کرد: با راه اندازی بورس مس��کن قرار 
نیس��ت فعاالن بنگاهی و مش��اوران امالک تعطیل 
ش��وند بلکه هم��ه فعالیت ها در جهت س��اماندهی 
کیفیت و قیمت مسکن خواهد بود و ضمانت اجرایی 
قرارداده��ای خریدوفروش و هرگونه فعالیت در بازار 

مسکن افزایش خواهد یافت. 
پور ابراهیمی افزود: اینکه گفته می شود نمایندگان 
مجلس به دنبال حیاط خلوت هستند این یک اتهام 

است و می توان پیگیرد قانونی کرد. 
نماینده مردم کرمان و راور اظهار داش��ت: بخشی 
از کارهایی که در بازار مس��کن در حال حاضر انجام 
می شود مبنای قانونی ندارد و در مواردی یک ملک 
به چند نفر فروخته شده است که پرونده های زیادی 

در این زمینه وجود دارد. 
پورابراهیم��ی اف��زود: با راه اندازی بورس مس��کن 
قرار اس��ت درگام اول مجموعه های عمومی و دولتی 
مانند بانک ها و بنیاد مس��تضعفان و دیگر نهادها که 
عرض��ه انبوه دارند در این ب��ازار حضور پیدا کنند و 
در مراحل بعدی از ظرفیت دیگر بخش ها اس��تفاده 
خواهد شد تا اطالعات عرضه کنندگان شفاف باشد 
و خریداران هم به کیفیت و قیمت معامله اطمینان 

پیدا خواهد کرد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: ایجاد این ب��ازار س��رمایه ای می تواند هم به 
ش��فافیت قیم��ت کمک کند و هم تع��ادل عرضه و 
تقاضای مس��کن را مدیریت خواهد کرد و هدف آن 

حذف بازار غیررسمی است. 

بورس مسکن؛ خواهان تدبیر و 
آینده نگری 

مس��کن و قیمت های مربوط به این حوزه، یکی از 
مهم ترین مسائل اقتصادی در سراسر دنیاست. قیمت 
امالک و نوسانات آن، همیش��ه موجی از اعتراضات 
یا آرامش را به همراه داش��ته اس��ت. نوس��انات بازار 
س��هام مس��کن، توجه بسیاری از اقش��ار مردم را به 
خود جلب می کند. بازار مسکن همواره با مشکالتی 
مواجه است، مشکالتی مانند؛ حباب قیمت مسکن، 
مشکالت داللی و واس��طه گری یا ارزش گذاری های 
خ��ارج از عرف و حتی ان��واع کالهبرداری ها. بر این 
اس��اس بازار نقل و انتقاالت سهام مسکن در برخی 

کشورها اهمیت ویژه ای دارد. 

سونامی سهام مسکن از جنس چینی 
سال گذشته میالدی، سال خوبی برای سهامداران 
مس��کن در چین نبود. ارزش س��هام مسکن در این 
کشور روزهای خوبی را طی نمی کرد و سهام مسکن 
س��قوط ارزش ش��دیدی را تجربه کرد. بررسی سه 
ماهه پژوهشگران دانش��گاه اقتصادی چنگدو، نشان 
داد تنها در ماه ژوئیه، 31درصد از سهامداران عام در 
بازار مسکن چین سهام خود را فروخته و از نوسانات 
بازار فرار کرده اند. از س��وی دیگر بازار خریدوفروش 
مس��کن نیز تحت تأثیر این نوس��ان و افت س��هام، 

وضعیت بدی پیدا کرد. 
اما این وضعیت یک س��ونامی س��رمایه گذاری در 
بازار ه��ای بورس خارجی به وجود آورد. بنابرگزارش 
گاردین، بس��یاری از س��رمایه گذاران چینی با خارج 
کردن س��هام خود از بازار بورس چین، سهام خود را 
وارد بازار مسکن بریتانیا، استرالیا و کانادا کردند. این 
سه کشور، مقصدی برای سیل عظیم سرمایه گذاران 
چینی شدند. به طوری که ش��اید بتوان گفت سقوط 
ارزش س��هام مسکن در چین، به یک مشکل جهانی 
بدل ش��ده اس��ت. گرچ��ه از س��ال 2000 تاکنون، 
بازار س��هام لن��دن به دلی��ل امنیت مال��ی، مقصد 
س��رمایه گذاری بس��یاری از ثروتمندان چینی بوده 
اس��ت اما این روند در سال جاری به اوج خود رسید. 
کان��ادا و اس��ترالیا دو مقصد امن دیگ��ری بودند که 
سهامداران چینی را به سرمایه گذاری ترغیب کردند. 

آلمان و قیمت هایی که نجومی اند 
ارزش س��هام مس��کن در آلمان روزبه روز بیش��تر 
می ش��ود، این شاید برای س��هامداران خبری خوب 
باشد اما همین خبر به ظاهر خوب باعث شده برخی 
ش��هرهای آلمان، کمترین صاحبخانه ها، بیش��ترین 
مس��تاجرها و گران تری��ن خانه های اروپا را داش��ته 

باشد. 
بح��ث اج��اره، قیم��ت ام��الک و مکانیزم ه��ای 
کاهش قیم��ت، مباحث��ی مهم در آلمان هس��تند. 
ام��ا علت ب��ه وجود آم��دن این وضعیت چیس��ت؟  
دو ش��هر فرانکف��ورت و برلین بدتری��ن وضعیت را 
در قیم��ت مس��کن دارند، یکی از دالیل این رش��د 
قیمت ه��ا، کمبود ملک در برابر رش��د تقاضاس��ت، 
این درحالی اس��ت که شهردار ان فرانکفورت و برلین 
شدیدا با ساخت و س��از های جدید مخالفت می کنند 
و ت��الش دارند بافت ش��هر را حفظ کنند. از س��وی 
دیگر، نرخ مالیات بر زمین در آلمان هر سال افزایش 
می یابد و در نتیجه اجاره بها بیشتر و بیشتر می شود. 
این عوامل باعث شده اند در سال2014 اوراق بهادار 
مس��کونی 19درصد س��ود کنند و این یعنی به طور 
متوسط رقمی در حدود 7.3 یورو افزایش قیمت در 
هر مترمربع زمین. اما این وضعیت بی اعتراض نمانده 
و به گزارش وال استریت ژورنال، تظاهرات متعددی 
از س��وی مردم به ویژه به سبب افزایش اجاره بها در 

برلین انجام شده است. 
نشریه اش��پیگل در گزارشی جالب به بررسی این 
موض��وع پرداخت��ه که آیا وضعیت فعلی ش��هرهایی 
مثل برلین و رشد غیرقابل مهار ارزش سهام مسکن، 
بی مقدمه بوده یا ریش��ه در س��ال های گذشته دارد. 
بنا براین گزارش، به نظر می رس��د ریشه این مشکل 
ب��ه اویل دهه 90 میالدی و تالش دولت آلمان برای 
احیای بازار مس��کن در این کشور باز گردد. از ژوئن 
سال 1991 دولت آلمان قوانینی حمایت گرانه برای 
فع��االن عرصه مل��ک تصویب کرد و ت��الش کرد با 
کاهش نرخ مالیات س��رمایه گذاران را به خرید اوراق 
بهادار یا فعالیت هایی در بخش ساخت و س��از تشویق 
کند. اما این حجم تشویق با چنان استقبالی روبه رو 
ش��د و حبابی کاذب در بخش بورس و مبادالت بازار 
مس��کن ایجاد کرد که س��رانجام در س��ال 1998، 
یورگن مایکل ش��یک، معاون ریاست جمهوری خبر 

از کاهش و لغو امتیازات پیشین داد. 
اما از س��ویی دیگر، رکود اقتصادی جهانی به ویژه 
در سال 2000، باعث شد بسیاری از سرمایه گذاران، 
س��هام های مختلف را فروخته و جذب سهام مسکن 
ش��وند. این حجم س��رمایه گذاری بر اعتبار س��هام 
مس��کن افزود و حباب قیمت ها بیش��تر شد. به نظر 
می رسد با چنین پیش��ینه ای، دولت آلمان مسیری 
دش��وار برای کاهش قیمت ها و تعدیل منطقی رشد 

ارزش سهام مسکن در پیش دارد. 

استرالیا و توجه به نرخ جمعیت 
یک��ی از عمده دالیل رش��د معتدل ارزش س��هام 
مسکن در استرالیا، فارغ از قیمت های نسبتا متعادل، 
توجه بخش ساخت و ساز به نرخ جمعیت بوده است. 
درواقع تعادل بین عرضه و تقاضای ملک در استرالیا، 
کمک بزرگی به بازار مس��کن این کشور کرده است. 
اما بنا بر پژوهش های گلدمن س��اکس، پایان س��ال 
2017، آغ��ازی خواهد بود بر کاهش ارزش س��هام 
مس��کن در این کشور، چرا که نرخ افزایش جمعیت 
در استرالیا در طول سال های گذشته کاهش داشته، 
از س��وی دیگر مهاجرت ها به استرالیا کنترل شده و 
کاهش پیدا کرده اس��ت، در نتیجه میزان تقاضا نیز 
کاهش یافته و این روند از پایان س��ال 2017 تأثیر 
قابل مش��اهده ای بر نرخ امالک و در نتیجه س��هام 

مسکن خواهد داشت. 

آزموده دیدگاه

دریچه

ابراهیم نکو 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت 
المیرا اکرمی

سیدحمید میرمعینی: 

بورس مسکن موفق نخواهد بود



ماهواره ناسا برای یافتن آب در ماه
تازگ��ی  ب��ه   ناس��ا 
ماهواره ه��ای  ب����ه 
خ��ود  کیوبس��ت 
به عن��وان ش��یوه ای به صرف��ه ب��رای انج��ام عملی��ات 
ماموریت ه��ای اعم��اق فضا نگاه می کن��د و یکی از این 
س��امانه های ماهواره ای به اندازه یک جعبه کفش است 
ک��ه Lunar IceCube ن��ام دارد. این ماه��واره برای 
جس��ت وجوی یخ آب و منابع دیگر موجود روی ماه به 

کار خواهد رفت. 
قرار است سامانه مزبور روی نخستین ماموریت اوریون 
که برای سال 2018 برنامه ریزی شده به فضا اوج گیرد 
و نه تنها مواد الزم را در ماموریت های آتی فضای عمیق 
و مستعمره کردن ماه آشکارسازی می کند، بلکه به عنوان 
نمایش��ی فناورانه  برای گروه جدیدی از کاوش��گرهای 

میان سیاره ای به کار خواهد رفت. 
تیم��ی از دانش��مندان ب��ه رهب��ری دانش��گاه ایالتی 
Morehead در کنتاکی آمریکا و همچنین مهندسانی 
از مرکز پرواز فضایی گودارد ناس��ا در گرینبلت مریلند و 
شرکت Busek در ماساچوست این ماهواره  را ساخته اند.

 
نقش هورمون ها در تمایل به تقلب

جدید   تحقیق��ات 
دانشگاه  دانشمندان 
ه��اروارد و تگ��زاس 
نش��ان می دهد، هورمون ها در تش��ویق افراد به تقلب و 
ارت��کاب دیگر رفتاره��ای غیراخالقی نقش مهمی بازی 
می کنند. رس��وایی های مربوط ب��ه تقلب در محیط های 
دانشگاهی و کالهبرداری های تجاری، ضرر و زیان مالی 
بال��غ بر 3.7 تریلیون دالر در هر س��ال ب��ه دنبال دارد. 
بر همین اس��اس محققان تصمی��م گرفتند هورمون ها 
خصوص��ا هورم��ون جنس��ی تستوس��ترون و هورمون 
اس��ترس یعنی کورتیزول را مورد بررس��ی قرار دهند تا 

شاید بتوانند پاسخی برای این رویه بیابند. 
این پژوهش نش��ان داد، سیستم غدد درون ریز نقش 
دوگان��ه ای را در این زمینه بازی می کن��د. افزایش این 
هورمون ها ابتدا تمایل به تقلب را افزایش می دهد، سپس 
تغییر در می��زان هورمون در ط��ول آن عمل متقلبانه، 

موجب تقویت و ادامه رفتار غیراخالقی می شود. 
هرچند سابقه بررسی هورمون ها و رابطه آنها با رفتار 
به اوایل قرن 19 بازمی گردد، اما محققان به تازگی نشان 
داده ان��د که سیس��تم اندوکرین یا غ��دد درون ریز تاثیر 

قدرتمند و فراگیری بر رفتار انسان دارد. 
افزایش هورمون تستوسترون ترس از تنبیه را کاهش 
می دهد، درحالی که حساسیت نسبت به دریافت پاداش 
را باال می برد. افزایش کورتیزول نیز با وضعیت ناخوشایند 
استرس های شدید در ارتباط است که می تواند به شدت 
افراد را ناتوان کند. به این ترتیب تستوس��ترون افراد را 
تشویق به تقلب کرده و افزایش کورتیزول دالیلی برای 

تقلب کردن دست و پا می کند. 

فضانوردان در معرض بیماری های روده
جدید  تحقیق��ات 
چینی  دانش��مندان 
حاکی از آن است که 
س��فرهای فضایی طوالنی مدت ممکن است بر تغییرات 
باکتری های درون ش��کم تاثیر گذاشته و فضانوردان را 
در براب��ر بیماری های التهابی روده آس��یب پذیر کند. به 
گفت��ه محققان مرکز علوم بهداش��ت دانش��گاه پکینگ 
چی��ن، تحقیقات آنها به ارائ��ه بینش های مفیدی روی 
تنظیم متقابل سیس��تم ایمنی مخاطی، س��د اپیتلیال 
و باکتری کامنس��ال نه تنه��ا در انس��ان های حاضر در 
پروازهای فضای��ی، بلکه در انس��ان های روی زمین که 

تحت تنش های مختلف قرار دارند، خواهد پرداخت. 
محققان برای این کشف از چهار گروه موش استفاده 
کردند. دو گروه از موش ها برای 14 روز در یک ش��یب 
15 درجه از دمشان آویزان بودند و اندام عقبی آنها معلق 
بود. تغذیه این موجودات از طریق بطری آب و بسته های 
ژل و غذای پخش شده در کف قفس آنها تامین می شد. 
در ای��ن موش ها هیچ گونه عوارض جانبی یا از دس��ت 
دادن وزن چشمگیر مشاهده نشد. دو گروه دیگر در حال 
عادی قرار داشتند. محققان دریافتند، زمانی که موش ها 
در ش��رایط مش��ابه پرواز فضایی قرار می گرفتند، تعادل 
باکتری و عملکرد س��لول های ایمنی درون ش��کم آنها 
تغییر یافته و منجر به افزایش التهابات روده ای می شد. 

به ازای هر نفر در تهران 325 لیتر آب در ش��بانه روز تولید می ش��ود. اگر هر خانوار 
تهران��ی در ماه 20مترمکعب آب مصرف کنند، ماهانه 6500 تومان آب بها از آنها اخذ 
می شود. مش��ترکانی که انشعاب فاضالب را در منازل خود نصب کرده اند، باید به طور 

میانگین 1000 تومان بیشتر از دیگر مشترکان پرداخت کنند. 
میزان پرداخت آب بها بین مشترکان متفاوت است. آب بهای پرداختی مراکز دولتی 
در قیاس با مراکز آموزش��ی بیشتر است؛ به طوری که مراکز آموزشی در هر مترمکعب 
240 توم��ان و مراک��ز دولتی برای هر مترمکع��ب آب 900 تومان به ص��ورت ماهانه 
پرداخ��ت می کنند. میزان آب بهای پرداختی مراکز ساخت و س��از و به عبارتی کاربری 

بنایی یعنی مکان هایی که ساخت و ساز در آنها انجام می شود 1300 تومان است. 

خانه های ویالیی تهران چند؟
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده خانه ویالیی در مناطق بیست ودوگانه شهری تهران است.

ب��ازار خرید از طریق موبایل روزبه روز پررونق تر می ش��ود. در مطالعه ای که توس��ط 
مرک��ز تج��ارت الکترونیک و خری��د از راه دور –Fevad – انجام ش��د، ارقام کلیدی 
تجارت الکترونیک در س��ال 2014 نش��ان می دهد: تجارت از طریق موبایل 7درصد از 
سی ای تکنولوژیز-CA technologies- ، تجارت الکترونیک را به خود اختصاص داد 

که نسبت به سال 2013، 54 درصد رشد داشته است.  
بنابر این الزم است تجربه ای آسان و راحت از خرید دراختیار مصرف کننده قراردهیم. 
درواقع اگر خرید الکترونیکی از ابتدا به علت مشکالتی که برای مثال در زمان بارگیری 
ش��بکه های تلفن همراه ایجاد می شود با شکس��ت مواجه شود، مشتری را به راحتی از 
دس��ت خواهی��د داد. در اینجا پنج نکته کلیدی را که تاج��ران الکترونیکی باید هنگام 

بازگشایی فروشگاه الکترونیکی شان به آن توجه کنند بیان می کنیم. 
1- متن ه��ای طوالنی را به ص��ورت خالصه بیان کنید، چیزی ک��ه عموما درفروش 
اینترنت��ی صحت دارد، درمورد فروش��گاه های الکترونیکی موبایل بیش��تر با آن مواجه 
می ش��ویم: مختصر و کوتاه عمل کنید. مش��تریانی که از طریق موبایل خرید می کنند 
نیاز دارند پاس��خی س��ریع و کوتاه به سواالت ش��ان درباره محصوالت دریافت کنند و 
عالق��ه ای به خواندن متن های طوالنی درباره جزییات محصول موردنظرش��ان ندارند. 
برای مثال برای بیان محتوای یک محصول، آن را از طریق تماس با بازدید کننده نشان 

دهید. )برای مثال با یک کلیک( 
2-یک پیوس��ت به سایت اصلی در صفحه موردنظر قرار دهید. کیفیت صفحه ای که 
از موبای��ل ایج��اد می کنید اهمیت چندانی ندارد: بعض��ی از مصرف کنندگان به دنبال 
اطالعاتی هس��تند که ممکن اس��ت در صفحه ای که از طریق موبایل به آن دسترسی 
دارند وجود نداش��ته باش��د. همچنین به گزینه هایی فکرکنید که در فروشگاه موبایلی 
شما یافت نمی ش��ود. برای مثال، چون نمونه ها و دسته بندی های موجود با نمونه های 
موجود در س��ایت متفاوت اس��ت با ایجاد پیوس��ت به مدیریت اصلی فروش��گاه تان به 
مصرف کننده آزادی عمل بیشتری می دهید. بنابراین وجود چنین پیوستی برای مثال 

در باالی صفحه موردنظر ضروری است. 
3- به مشتری خود در پر کردن پرسشنامه ها و اطالعات کمک کنید. عموما فروشگاه 
آنالین بدون پرسش��نامه وجود ندارد. برای ثبت نام در نیوزلتر، س��فارش دادن، ایجاد 
حس��اب یا جست وجو، پرسش��نامه های زیادی در فروش��گاه های اینترنتی وجود دارد. 
تاجران الکترونیکی که در این باره تجربه های فراوانی در دنیای اینترنت دارند می دانند 
که وجود پرسشنامه های سخت و طوالنی میزان تبادالت را به طور چشمگیری کاهش 
می دهد و این واقعیت درمورد گوش��ی های هوش��مند و تبلت ها بیشتر صدق می کند. 
خطر از دست دادن مشتری های تان را کاهش داده و به آنها در پر کردن پرسشنامه ها 
کم��ک کنید. تنها اطالعات ضروری و الزم را از آنها بخواهید و از امکانات صفحه کلید 
گوش��ی های هوش��مند اس��تفاده کنید. برای مثال اچ دی ام ال 5 به ش��ما این امکان را 
می دهد تا از طریق صفحه کلید نصب ش��ده روی گوش��ی هوش��مندتان آدرس ایمیل 
مش��تری های خود را جم��ع آوری کنید. حتی می توانید صفحه کلی��د عددی را به طور 

مستقیم نصب کرده و شماره تلفن یا شماره یک ساختمان را به دست آورید. 
4-زم��ان بارگ��ذاری را کاهش دهید. مش��تری های ش��ما وقتی از موبایل اس��تفاده 
می کنن��د کمتر صبوری به خرج می دهند، پس الزم اس��ت زم��ان بارگذاری را کاهش 
دهید. این کار روی تمام فروشگاه های آنالین یا موبایل امکان پذیر است. تعداد صفحات 
و ح��روف چاپی ج��اوا را به حداقل کاهش دهید و از ابزار فشرده س��ازی برای کوچک 

کردن سایز عکس ها بدون آسیب به کیفیت آنها استفاده کنید. 
5-در صفح��ه ابتدای��ی آیکون های��ی قرار دهید. این مش��تریان وفادار هس��تند که 
فروش��گاه ها را زنده نگه می دارند. تعداد زیادی از طرفداران خرید الکترونیکی دوس��ت 

دارند فروشگاه مورد عالقه شان را روی صفحه اول تلفن همراه شان داشته باشند. 
الزم اس��ت آیکون هایی را برای صفحه اول تلفن همراه مشتری های تان در فروشگاه 
قرار دهید. سیس��تم های متفاوت بهره برداری مثل ios، اندروید یا ویندوز موبایل این 
ام��کان را می دهد که س��ایت ها را در صفحه اول به صورت م��ورد عالقه ها اضافه کنند. 

مولدهای آنالین به راحتی امکان تولید کد HTML الزم را در چند دقیقه می دهد. 

مهندسان فرانسوی خودرویی مفهومی ارائه داده اند که چهار چرخ دارد، کج شونده است و می تواند از روی زمین های ناهموار عبور کند. هر چرخ اتومبیل Swincar دارای موتور 
الکتریکی منحصر به فردی است. این ماشین مانند موتورسیکلت چرخش های سریعی دارد و می تواند از شیب 70 درصدی باال یا پایین برود و در عرض شیب 50 حرکت کند. 

5راهکار مفید و آسان برای فروش بیشتر
 از طریق موبایل 

در دو قس��مت گذش��ته با پدیده بازی وار سازی 
به عنوان مفهومی جدید در فضای کس��ب و کارهای 
نوی��ن آش��نا ش��دیم و م��روری خالصه ب��ر جنبه 
روانشناسانه بازی وارس��ازی، نظام پاداش، گام های 
اصلی در بازی وارسازی، تقسیم بندی انواع مشتریان 
به منظور طراحی مناسب فرآیندهای بازی وار سازی، 
درگیر کردن ذهن مشتریان و وفادارسازی آنها و البته 
تهدیدات بالقوه بازی وار سازی در کنار مزایای متعدد 
و فواید جذاب آن پرداختیم و ای��ن هفته بحث را با 
گشودن دریچه ای روی مشخصه های دیگری از این 

مفهوم نو ادامه می دهیم: 
بازی وار سازی و سن مشتریان

آیا بازی وار س��ازی برای همه رده های س��نی از 
مشتریان ما تکنیکی کارساز است؟ 

امروزه تمامی افراد در س��نین مختلف در معرض 
انواع مختلفی از مکانیک های بازی هستند. گسترش 
و نفوذ بازی در میان افراد با سنین مختلف در اجتماع 
امروز روندی صعودی و کامال مش��هود است. )البته 
خوانندگان گرامی بعد از مطالعه دو قسمت گذشته 
این سری از مطالب حتما توجه دارند که ُمراد از بازی 
فقط بازی های ویدئویی یا ان��واع بازی های فکری یا 

سرگرم کننده نیست.(
به عن��وان مث��ال اس��تفاده از جوای��ز و امتیازات 
کارت های اعتب��اری بانکی ی��ا کارت های عضویت 
خطوط هواپیمایی، برنامه های مشوق شرکت های 
ارائه کننده خدمات اینترنت، اپراتورهای تلفن همراه، 
جوایز خرید فروشگاه های زنجیره ای و. . . نمونه های 
رایجی از مشارکت مشتریان با سنین و جنسیت های 
مختل��ف در بازی وارس��ازی های کس��ب و کارهای 
امروزی اس��ت؛ اگرچه لحاظ سن و جنسیت و دیگر 
فاکتورهای دموگرافیک )جمعیت شناسی( مشتریان 
در هنگام طراحی بازی برای کسب و کار شما امری 
مسلم و بدیهی است، مثال چنانچه کانال ارائه ارزش 
)کاال یا خدمت تولیدی توسط کسب و کار شما( فقط 
یک وب سایت اینترنتی است، در نظر داشته باشید که 
جمعیت غالب مشتریان و بازدیدکنندگان وب سایت 
شما را احتماال جوان ترها تشکیل می دهند یا چنانچه 
این کانال ارائه ارزش، یکی از ش��بکه های اجتماعی 
باشد، ممکن است مشتریان از یک جنسیت خاص، 
تعداد غالب باشند. به عنوان مثال آمار نشان می دهد 
که استقبال از شبکه اجتماعی Pinterest در میان 

دختران بیش از پسران است. 
مکانیک های بازی

مکانیک های بازی به اجزا و مولفه های بازی اشاره 
دارد؛ مکانیزم هایی که توس��ط طراحان بازی برای 
س��اختن و جذاب کردن بازی ها به کار گرفته شده 
و ویژگی هایی که س��بب مراجعه مج��دد کاربران 
وب سایت ش��ما یا مشتریان س��ازمان تان می شود. 
عناصر سازنده بس��یاری را می توان برای بازی ها نام 

برد از جمله: 
* فاش سازی آبشاری )قطره قطره( اطالعات در 
طول مراحل مختلف: برای جذاب کردن بازی بهتر 
است که داس��تان را ذره ذره آشکار کنید. بازیکن با 
عبور از هر مرحله به بخش��ی از اطالعات دسترسی 
پیدا و عطش کشف باقی ماجرا وی را تهییج به ادامه 

بازی و ورود به مراحل بعد کند.
)http://www.globalrichlist.com :نمونه( 

* اس��تفاده از حلقه بازخورد: هر عمل و حرکت 
بازیکن با یک عکس العمل مواجه شده و این چرخه 
مرتبا تکرار شود، مثال در نمونه معرفی شده زیر، به 
کاربر نحوه تزریق مایع پرفشار به مخازن زیرزمینی 
جهت استخراج نفت آموزش داده می شود. موضوعی 
تخصصی که با کمک بازی وار س��ازی فهم آن برای 
مخاطب عام نیز ساده و جذاب ش��ده است. در این 
وب سایت، با هر حرکت ماوس توسط کاربر، بخشی 
از فرآیند مورد اش��اره به صورت انیمیش��ن نمایش 

داده می شود.
)http://www.dangersoffracking.com :نمونه( 
* ضرورت رجوع بازیک��ن در یک زمان یا مکان از 
پیش تعیین شده برای کسب پاداش: مثال بذری که 
بازیکن می کارد ظرف مدت 20 ساعت به ثمر می رسد 
و در صورت عدم مراجعه بازیکن پس از 20 ساعت، 
محصول وی از بین خواهد رفت. به عنوان نمونه ای 
دیگر می ت��وان کوپن تخفیف رس��تورانی را در نظر 
گرفت که تنها در صورت مراجعه مجدد مش��تری 
ظرف یک ماه و بین ساعت 19:00 تا 21:00 معتبر 

خواهد بود. 
* دس��ت یافتن بازیکن به پاداش، مدال، رتبه یا 
غیره در صورت موفقیت: با طراحی معماهای روزانه، 
مشتریان خود را ترغیب به مراجعه همه روزه کنید. 
هر بار مشتری پاسخ درس��تی ارائه کند، به مجموع 
امتیازات وی اضافه ش��ده و پس از کسب هر مقدار 
امتیاز مش��خص، شایس��ته دریافت مدالی خاص 
می شود. مدال مذکور همیشه در کنار نام آن مشتری 
نمایان بوده و وی را شایسته دریافت تخفیفی از پیش 

تعیین شده کند. 
* جریمه بازیکن در صورت شکست یا عدم رعایت 
اصول و قواعد: طراحی نظام جریم��ه در کنار نظام 

پاداش می تواند به جذابیت بازی شما بیفزاید. 
* ش��مارش معک��وس: به عنوان مثال اس��تفاده 
از عب��ارات تهییج کننده ای نظیر »فق��ط تا انتهای 
مردادماه فرصت دارید تا از تخفیف ویژه تابس��تانی 
تور س��فر به فالن منطقه اس��تفاده کنید.« در کنار 
پکیج های تبلیغاتی تان که هر روز زمان آن در حال 
کاهش است، اس��تفاده از نمایش تایمر مدت زمان 
باقیمانده جهت استفاده از تخفیف در کنار نام و تصویر 
فالن کاال در فالن فروش��گاه اینترنتی نیز نمونه ای 

دیگر است. 
* کش��ف موارد جدید در طول بازی و اکتش��اف 
مجهوالت: به عنوان مثال از مشتریان خود بخواهید 
ترکیب سس مخصوص رستوران شما را کشف کرده 
و جایزه دریافت کنند. تاریخچ��ه یا معنای نام های 
عجیب غذاهای ش��ما را یافته و بدی��ن ترتیب لذت 
استفاده از محصوالت ارائه شده خود را برای ایشان 

دوچندان کنید. 
* معنای حماسی دادن به بازی: به عنوان مثال به 
کارمندان خود مرتبا القاء کنید باور داشته باشند که 
آنها سخت کار می کنند تا به نتایجی متعالی دست 
یابند، خدمات متعال��ی به اجتم��اع عرضه کنند و 
زحمات ایشان نه صرفا برای کسب درآمد و دریافت 

حقوق است. 
* با انجام درست کاری توس��ط دیگری، بازیکن 
)مش��تری ما( پاداش دریافت کن��د: مثالی معمول 

در این مورد تشویق مش��تریان به دعوت از دوستان 
خود جهت خرید محصوالت م��ا و دریافت پاداش 
ویژه است. با افزایش خرید آن دوست، میزان پاداش 
مش��تری مذکور نیز افزایش می یابد. یا مثال لحاظ 
امتیازات خاص برای آنها که دوس��تان بیشتری را 
به همراهی خ��ود در طول بازی ترغی��ب و ترویج و 

دعوت می کنند. 
* بازی بی پایان: به عنوان مثال ایجاد صفحه اعالم 
وضعیت آب و ه��وا، آخرین اخبار ورزش��ی، قیمت 
لحظه ای سکه و ارز که سبب مراجعات متعدد بازیکن 

می شود و پایانی ندارد. 
* ایج��اد ترازها و س��طوح مختلف ب��رای بازی 
که با دس��تیابی بازیکن ب��ه هر س��طح، امکانات و 
مشخصه های جدیدی برای وی نمایان شود: بهتر آن 
است که بازی طراحی شده توسط شما تک مرحله ای 
نبوده و در هر مرحله، مسائل جدیدی روی مخاطب 

گشوده شود. 
* دریافت پاداش صرفا براساس بخت و شانس: 
گاهی نیاز است بخشی از بازی به صورت چیزی از 
جنس قرعه کشی طراحی ش��ود که بازیکن صرفا 
به طور تصادفی پاداش دریافت کند. چنین مکانیکی 
جذابیت و هیجان هر نوع بازی را افزایش خواهد داد. 
* تسلس��ل و توالی تدریجی داشتن: پیشرفت 
تدریجی در مسیر بازی، مدت زمان حضور بازیکن 
و درگیری ذهنی وی )هفته گذش��ته در مورد این 
فاکتورها توضیحاتی ارائه شده بود( را افزایش خواهد 
داد. بازی را به گونه ای طراحی کنید که تکمیل آن 
یا حل معمای آن به صورت گام به گام محقق شود. 

* طراح��ی چالش های متنوع: رف��ع چالش ها، 
موانع، حل معما ها و مسئله ها برای هر انسانی جذاب 
است؛ درصورتی که دشواری آن متناسب با دانش و 
توان بازیکن باشد. مسائل س��اده برای بازیکن توانا 
خسته کننده و مسائل دشوار برای بازیکن کم توان، 

استرس زا هستند. 
منابع مفید برای مطالعه بیشتر

خوانندگان محترمی که با مطالعه این س��ری از 
مطالب، عالقه مند به مطالعه بیشتر و عمیق تر در این 
حوزه شده اند می توانند به کتب ارزشمند زیر مراجعه 
کنند. همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، متاسفانه 
منابع فارسی چندانی تا به امروز در دسترس نیست: 

 * Gamification By Design:
 Implementing Game Mechanics in

Web and Mobile Apps
 (Gabe Zichermann)

 * Gamification Revolution
(Gabe Zichermann)

 * Game-Based Marketing: Inspire
 Customer Loyalty Through Rewards,

 Challenges, and Contests
(Gabe Zichermann)

 * For the Win: How Game Thinking
 Can Revolutionize Your Business

(Kevin Werbach)
 * The Gamification Toolkit

(Kevin Werbach)
 * Gamify: How Gamification
 Motivates People to Do Extraordinary

Things Hardcover (Brian Burke)

بازی وار سازی و نقش آن در کسب و کارهای امروز 

یک دختر بچه 9 س��اله آمریکایی برای کمک به دوس��تش که به ش��دت بیمار است 
معجزه کوچکی خلق کرد. او با فروش دستبندهای کشی دستباف خودش 47هزاردالر 

جمع کرد تا به دوستش یک استخر درمانی هدیه دهد. 
برای انجام کارهای بزرگ، داشتن سن و سال زیاد شرط نیست. »بتانی واکر«، دختر 
9 س��اله آمریکایی ب��ا جمع کردن مبلغ قابل توجهی برای کمک به دوس��ت بیمارش 

این را ثابت کرد. 
او ب��ا فروش دس��تبندهایش به اف��راد در فیس بوک بیش از 47ه��زار دالر )حدود 
43هزار یورو( به دس��ت آورد تا یک اس��تخر درمانی به دوس��ت صمیمی خود هدیه و 

کمی از دردهای او را کاهش دهد. 
بیماری پوستی نادر

»آن ماری« از زمان تولدش با یک آسیب ژنتیکی نادر به نام »اپیدرمولیز بولوزا« به 
دنیا آمد؛ بیماری ای که زندگی فرد را تباه می کند. پوست بیمار به حدی حساس است 
که با کمترین تماس تاول هایی روی آن ش��کل می گیرد و حتی گاهی اوقات همزمان 

به زخم های روباز به شدت دردناکی تغییر ماهیت می دهد که التیام نمی یابند. 
سال گذشته »بتانی« کوچولو تصمیم گرفت اوضاع را به دست گیرد. او با کمک پدر 
و م��ادرش برای جمع آوری پول، کمپی��ن بزرگی در فیس بوک راه اندازی کرد تا بتواند 
برای دوس��تش یکی از تنها درمان های کارآمد موجود یعنی اس��تخر درمانی آب شور 

تدارک ببیند. 
ای��ن دختر کوچولو از این پس برای کمک ب��ه خانواده ها و کودکان بیمار به فروش 

دستبندهایش ادامه خواهد داد. 
او ب��ه خاطر این س��خاوتش به تازگی نامزد دریافت ب��ورس تحصیلی 5هزار دالری 

)4هزار و 600 یورو( شده است. 

معجزه 47هزار دالری دختربچه آمریکایی برای 
کمک به دوست بیمارش
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200715/000/0003/000/000/000شهرک  غرب- بلوار دادمان

9/500/0002/000/000/000کلنگی165مینی سیتی- شهرک شهید محالتی

4001211/000/0004/400/000/000م تجریش- خ مقصود بیک
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25054/000/0001/000/000/000خ سراج- ک 108
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